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Willy van Damme 

USA spindeln i nätet ”Syrien och kemiska vapen” 
[ Flera gasattacker har under årens lopp rapporterats från Syrien, den första i Ghouta i augusti 

2013. Frågan om vilka som legat bakom attackerna har stötts och blötts – medan oppositionen 

i Syrien och västmakterna tillskrivit dem Assad-regimen, har den senare och dess inter-

nationella allierade skyllt på oppositionen eller haft andra förklaringar. Det har dock även i 

väst funnits de som ifrågasatt regimens skuld, däribland den amerikanske journalisten Seymor 

Hersh (världsberömd sedan han 1969 avslöjade Song My-massakern i Vietnam). Följande 

artikel följer i Hershs fotspår och kritiserar den i väst dominerande synen på Ghouta-attacken. 

Efter artikeln följer lästips som behandlar denna och andra gasattacker ur olika synvinklar – 
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Berättelser om och kring ”Syrien och kemiska vapen” som översvämmat världen tog vid 

sensommaren 2012. Det var då de salafistiska rebellerna, tack vare tillströmningen av tio-

tusentals utländska Syrienstridande, gick till anfall. Med följden att stora delar av Syriens två 

största städer Damaskus och Aleppo inklusive allt fler militärbaser föll i deras händer. al-

Qaida & Comp:s vänner i västerländska massmedia såg dem som de nya makthavarna i 

Damaskus. 

Syrisk giftgas  

På några av de erövrade militärbaserna – vilka var hemligt – fanns stora lager av sarin- och 

senapsgas. Den syriska armén förfogade över mer än 1 300 ton giftgas.
1
 De var ämnade att 

användas i ett krig med Israel som självt förutom 200 atombomber också ska inneha stora 

mängder giftgas.  

                                                 
1
 The New York Times, 18 augusti 2014, Alan Rappeport, Syria’s Chemical Arsenal Fully Destroyed, U.S. Says 

https://www.nytimes.com/2014/08/19/world/middleeast/syrias-chemical-arsenal-fully-destroyed-us-says.html
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En av militärbaserna 46, intill staden Daret Izza inte långt från storstaden Aleppo som stod på 

jihadisterna önskelista, behärskades av schejk Suleiman alias befälhavaren för Regiment 111. 

Morgonen den 10 december 2012 föll den efter sex månaders strider i al-Qaidas händer. Det 

syriska jaktflyget hade kunnat hålla dem stången så länge, men den dagen var det för molnigt 

för jaktplanen.  

Den 21 augusti 2013 – nära 1 år efteråt – då det skedde ett anfall med det mycket dödliga 

giftet på städerna Zamalka och Moadamiyah var massmedia, NGO:n
*
 som Human Rights 

Watch, Läkare utan gränser och NATO-ländernas regeringar plus Qatar, Turkiet, Israel och 

Saudiarabien ense om en sak: Detta var ett verk av den syriska regeringsarmén, för ”mot-

ståndskämparna” som de då kallades hade inget sarin och kunde inte heller framställa det. 

Detta sista kan man, i likhet med den nu gängse amerikanska sedvänjan benämna årets, ”fake 

news”.  

Höga makthavande kände väl till vad som hände den 20 mars 1995 då den japanska sekten 

Aun Shinrikyo
2
 använde sarin vid ett tillslag i Tokyos tunnelbana med 12 dödade. De hade i 

största hemlighet i en egen fabrik, maskerat som tempel, producerat sarin utan att någon vetat 

någonting. 

Sedan finns naturligtvis den irakiska historien med giftgasbomberna från Saddam Husseins 

armé, som via en klipsk affärsman såldes till det amerikanska underrättelseorganet CIA
3
. 

Samma slags bomber men som endast hade 25 procent kvar av sin kapacitet vet man inte vem 

som sålde och till vem. Tidningen The New York Times skrev att denne okände hade hotat att 

om inte USA visade något intresse kunde han sälja dem till andra.  

Schejk Suleiman 

Det har således funnits nog med möjligheter för jihadisterna att få tag på giftgasen sarin. Men 

som historien om schejk Suleimans militärbas 46 visar var deras problem redan löst den 10 

december 2012. Enligt den nederländska radiokorrespondenten Harald Doornbos och Jenna 

Moussa, en journalist som är knuten till Al Aan TV i Dubai tog al-Qaida hand om 15 

containers med klor och sarin. Där fanns troligtvis också en mängd senapsgas. Det var 

material som behövde 10 stora långtradare.
4
  

Vart de tog vägen är okänt. Men det var strax därefter som sarinet dök upp på slagfälten. Vad 

som är uppmärksamvärt är USA:s president Barak Obamas och regeringshållningen under det 

andra halvåret 2012. Man började skyffla ihop smått och gott för att lyfta fram att användan-

det av giftgasen var ett verk av den ”brutala diktatorn” i Damaskus. Obamas och den dåva-

rande utrikesministern Hillary Clintons uttalanden blev allt skarpare. Det var uppenbart ett 

medvetet skapande av en spänning i frågan.  

I början på december 2012 skrev den brittiska tidningen The Telegraph till på köpet att den 

syriska armén hade gjort allt klart för att börja använda sarin.
5
 Man var igång med att blanda 

                                                 
*
 NGO är en organisation som inte är knuten till någon statsmakt, som kan verka antingen ideellt eller 

kommersiellt (Wikipedia) 
2
 Aum Shinrikyo (svenska Wikipedia) Aum Shinrikyo (engelsk Wikipedia) 

3
 The New York Times, 15 februari 2015, C.J. Chivers & Eric Schmitt, C.I.A. Is Said to Have Bought and 

Destroyed Iraqi Chemical Weapons. 
4
 Foreign Policy, 17 augusti 2016. Harald Doornbos & Jenan Moussa, How the Islamic State Seized a Chemical 

Weapons Stockpile. Berättelsen är en rekonstruktion av vad som hände vid anfallet mot schejk Suleiman och 

militärbasen 46 av en Abu Ahmed tillhörande de salafistiska grupperna. Hans berättelse stämmer överens med 

vad som publicerades i december 2012 om episoden. Salih Yilmaz, som nämns, stupade vid striderna i Rakka 

enligt den brittiska tidningen The Daily Mail den 7 september 2016. 

5
 The Telegraph, 3 december 2012. Richard Spencer, Syria regime 'mixing chemicals to make sarin gas': report. 

Användningen av anonyma källor i artiklar om Syrien är mycket vanligt förekommande i kriget mot landet. I sak 

är också denna sorts information i stort sett värdelös och i mycket för att skapa en viss stämning och ren propa-

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aum_Shinrikyo
https://en.wikipedia.org/wiki/Aum_Shinrikyo
https://www.nytimes.com/2015/02/16/world/cia-is-said-to-have-bought-and-destroyed-iraqi-chemical-weapons.html
https://www.nytimes.com/2015/02/16/world/cia-is-said-to-have-bought-and-destroyed-iraqi-chemical-weapons.html
https://foreignpolicy.com/2016/08/17/how-the-islamic-state-seized-a-chemical-weapons-stockpile/
https://foreignpolicy.com/2016/08/17/how-the-islamic-state-seized-a-chemical-weapons-stockpile/
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9719511/Syria-regime-mixing-chemicals-to-make-sarin-gas-report.html
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de nödvändiga kemiska ingredienserna. Tidningen åberopade sig på icke namngivna 

amerikanska regeringskällor.  

Innan på sommaren 2012 hade al-Qaida, som sagt, (då under namn av Jabhat al Nusra) löst 

problemet med tillgången på giftgas. Det var då de tillsammans med de mindre grupperna 

Mahlis Shura al Muhajideen, Kataib Mhajiri al Sham och Katibat al Battar erövrade staden 

Daret Izza och påbörjade, sin belägring av den närliggande militärbasen 46. De utlänningar 

som fanns med i stort antal kom från främst Libyen och det tidigare Sovjetunionen.
6
  

Den 2 december upprepade såväl Hillary Clinton som Barak Obama att skulle den syriska 

armén använda kemiska vapen då hade de gått över den s.k. röda linjen vilket skulle innebära 

att USA skulle ingripa militärt. Det var det samma som de hade sagt den 20 augusti 2012 då 

belägringen av schejk Suleimans syriska militärbas 46 redan pågick.
7
  

Träningen av al-Qaida 

President Obama hävdade också att säkrandet av giftgasen i Syrien var i USA:s allmänna 

intresse och att Bashar al Assad var personligen ansvarig.  

Den 6 december publicerade den amerikanska webbsidan Syria Deeply uppgifter som enligt 

dem var baserat på fyra icke namngivna diplomater om att USA och några allierade lärde upp 

jihadister i Jordanien och Turkiet i att handha giftgas.
8
 Man skrev:  

Programmen var avsedda att förbereda brigaderna [jihadisterna] att handskas med kemiska vapen 

och ämnen inför att Assads trupper alltmer förlorar kontrollen över landsdelar. Amerikanska 

entreprenörer har befunnit sig i Syrien för att informera sig om regimens förråd [av kemiska 

vapen] sa en amerikansk militärrådgivaranställd som haft en dylik uppgift.  

Man hade just för att få reda på detta som man hade talat med en sådan entreprenör. Lite 

senare kom Washington Post med uppgifter om att CIA och Special Forces dvs armén själv 

hade gjort detsamma som entreprenörerna.
9
 Det hade, skrev tidningen, också varit överlägg-

ningar i saken med franska och brittiska militärer. Den amerikanska webbsidan NTI skrev, 

åberopande andra källor, att även israeliska soldater hade befunnit sig i Syrien för att utföra 

samma slags uppgift. Något som verkar helt logiskt.
10

 

Jordanien 

Även om var de kemiska vapenlagren fanns sig var hemligt hade en lång rad av överlöpare 

från den syriska armén varit tillräckligt för att USA med säkerhet kunde veta att de fanns på 

militärbasen 46 under schejk Suleiman. Därför var det också förståeligt att träningen att hand-

                                                                                                                                                         
ganda. Det är en upprepning av hysterin runt de s.k. irakiska massförstörelsevapnen. [Sveriges Radio / Ekot 7 

oktober 2004. USA:s vapeninspektör Charles Duelfer säger: ”Irak hade inga massförstörelsevapen”. Övers.] 
6
 The Long War Journal, 10 december 2012. Bill Roggio, Al Nusrah Front, foreign jihadists seize key Syrian 

base in Aleppo. The Long War Journal är en webbsida för Foundation for Defense of Democracies, som är en 

studie- och lobbytjänst tillhörande den hårda sionistiska kärnan i USA. En av deras medarbetare var i det syriska 

krigerts begynnelse själv medlem av en rebellregering. Bill Roggio är den som följer kriget i Syrien in i 

sömmarna. 
7
 The Washington Post, 20 augusti 2012, James Ball. ”Obama issues Syria a ”red line” warning on chemical 

weapons”. Se också The Telegraph, 3 december 2012, Richard Spencer. Syria regime 'mixing chemicals to make 

sarin gas': report. 
8
 Syria Deeply, 7 december 2017, Lare Setrakian & Alex Zerden, ”EXCLUSIVE: US Trains Rebel Brigades to 

Secure Chemical Weapons” 
9
 The Washington Post, 16 december 2012, Craigh Whitlock & Carol Morello, ”U.S. Plans for possibility that 

Assad could lose control of chemical arms cache”. 
10

 NTI, [Nuclear Threat Initiative] 10 december 2012, Israel Deploys Commandos to Syria to Monitor WMD: 

Report. NTI är en webbsida som specialiserat sig på problematiken kring atom, kemiska; och biologiska vapen. 

Den grundades av Ted Turner, som grundade mediagruppen CNN och Sam Nunn som tidigare verkat inom 

militären och är en inflytelserik demokratisk senator. 

https://www.longwarjournal.org/archives/2012/12/al_nusrah_front_alli.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2012/12/al_nusrah_front_alli.php
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9719511/Syria-regime-mixing-chemicals-to-make-sarin-gas-report.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9719511/Syria-regime-mixing-chemicals-to-make-sarin-gas-report.html
https://www.nti.org/gsn/article/israel-deploys-special-operators-syria-monitor-chemical-arms-report/
https://www.nti.org/gsn/article/israel-deploys-special-operators-syria-monitor-chemical-arms-report/
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ha giftgasen förlades till King Addullah II Special Operations Training Centre nära den 

syriska gränsen.
11

  

Jordanska säkerhetskällor säger att träningen [av jihadister] leds av USA men däri ingår också 

brittiska och franska instruktörer. Pentagon meddelade gångna oktober att en liten grupp från 

USA:s Special Forces och militärplanerare hade besökt Jordanien under sommaren för att bistå 

med förberedelser ifall Syrien använde kemiska vapen och för att träna utvalda rebellstridare. 

Planeringscellen, som var förlagd vid King Abdullah II Special Oparation Training Centre … 

Sedan finns på den israeliska bloggen Matzav, av en ortodox men ändå sionistisk jude som 

kallar sig Carl i Jerusalem, som varnar för faktumet – som han kallar det – att majoriteten av 

de s.k. rebellerna som får en dylik träning i verkligheten är medlemmar av al-Qaida.
12

.  

Märkvärdigt är också att de tre jihadistgrupper som plötsligt samarbetade med al-Qaida vid 

belägringen av schejk Suleimans militärbas 46 vid natten mellan 9 och 10 december endast 

gjorde det vid erövringen av basen. Enligt radiokorespondenten Harald Doornbos, som endast 

baserar sig på vittnesmålet av en då närvarande jihadist var det al-Qaida som tog hand om 

giftgasen.  

Därtill tillkommer den armeniskspråkiga bloggen Aramnahrin som utkommer i Nederländerna 

och som profetiskt varnar för att erövringen av basen med de kemiska vapnen kommer att 

göra det möjligt att utföra s.k. falskflaggade anfall.
13

  

Uppgifter om erövringen av militärbasen 46 publicerades den 16 december 2012 i The 

Washington Post och den 10 december dvs dagen när den föll i händerna på jihadisterna skrev 

The Long War Journal som ägs av det ytterligt sionistiska Foundation for the Defence of 

Democracies att man förmodligen erövrat ett giftlager. Dvs det samma som skrivits i The 

Washington Post, men 6 dagar innan. 

Khan al Asal 

Således medan president Obama fastslog att diktatorn Assad var personligen ansvarig för de 

kemiska vapnens säkerhet dirigerade han jihadisterna i att erövra militärbasen 46, där de 

fanns. Och Obama såg till att al-Qaida fick de nödvändiga specialister som lärde dem att 

handskas med kemiska vapen. Det är därför inget att förvånas över att den s.k. röda linjen så 

snabbt skreds över.  

Endast fyra månader därefter den 9 mars 2013 kom småstaden Khan al Asal att bli den första, 

vad vi vet, där det användes sarin vid ett anfall. Staden anfölls och erövrades av al-Qaida och 

det var tack vare gasanfallet som den kunde erövras.
14

 Al-Qaida och dess allierade igångsatte 

när de väl var i staden ståndsrätter varvid både civila som militärer avrättades.
15

 Enligt 

                                                 
11

 The Guardian, 8 mars 2013, Julian Borger & Nick Hopkins, West training Syrian rebels in Jordan. The King 

Abdollah II Operation Training Centre är en militärbas som finansierats, byggts och utvecklats av USA. Beslutet 

togs 2006 och den stod operationsklar 2009. Två år senare påbörjades kriget mot Syrien. 

  I slutet på 2006 togs enligt en artikel av Seymor Hersh, ”The Redirection” publicerad i The New Yorker i mars 

2007, beslutet att utplåna Hezbollah genom att krossa Syrien. Samma år led Israel ett de facto nederlag gentemot 

Hezbollah då de anföll Libanon. Efter detta har Israel låtit Libanon mer eller mindre vara i fred. Militärbasen i 

Jordanien har varit det viktigaste träningscentret för de salafistiska gängen. Lärde man dem också att skära 

halsen av folk? 
12

 [Israël] Matzav, 8 december 2012, ”US training Syrian rebels to secure chemical weapons”. 
13

 Aramnahrir, 30 juli 2012, ”Syrië: Is de tijd gekomen om een aanslag met chemische wapens in scene te zetten 

zodat de koloniale machten het land kunnen binnenvallen?” [Syrien: Är tiden inne för ett anfall med kemiska 

vapen så att kolonialmakterna kan invadera landet?]. Arameiska var tidigare lingua franca i Levanten. Det för-

ändrades efter den arabiska invasionen på 600-talet. Arameiska talas ännu i förhållandevis stor mängd och det 

lärs ut i skolor i delar av Syrien, Libanon, Irak och Turkiet. Det tillhör samma språkgrupp som hebreiskan. 
14

 Reuters, 19 mars 2013, Oliver Holmes & Erika Solomon, ”Alleged chemical attack kills 25 in northern Syria”. 
15

 BBC, 29 juli 2013, ”Syria opposition condemns Khan al-Assad executions”. Enligt Syrian Observatory for 

Human Rights, som är en del av rebellrörelsen, dödades vid erövringen av staden den 21 och den 22 mars 2013 

https://www.theguardian.com/world/2013/mar/08/west-training-syrian-rebels-jordan
https://www.newyorker.com/magazine/2007/03/05/the-redirection
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rapporten av FN-utsände Åke Sellström som skulle undersöka giftgas anfallet 2013 omkom 

vid anfallet 16 syriska soldater och 10 civila men ingen enda jihadist.
16

  

Efter erövringen uppkom ganska så snabbt förmodanden om att sarin hade använts. Det 

befästes också av ett ryskt laboratorium som är specialiserad på giftgasundersökningar. Syrien 

påstod att jihadisterna var ansvariga medan de i sin tur sa att Syrien självt var ansvarigt. 

Regeringstrupper ska av misstag ha beskjutit sina egna hette det. Men i förklaringarna talade 

de mot varandra. Den ene sa att det hade skjutits med granater då den andre bland jihadisterna 

sa att det fällts en bomb. 

Det egendomliga är dock att den syriska armén fortsatte att tiga om jihadisternas innehav av 

giftgas i och med deras erövring av militärbasen 46. Istället sa man att de använt sarin av eget 

fabrikat. Varför Damaskus fortsatte att tiga över gasstölden är oförklarligt. Ingen har en 

förklaring.
17

  

Vi har också förklaringen från Ahmed Üzümcu, chef för Organisation for Prohibition of 

Chemical Weapons (OVCW) i Haag att syriska giftgaslager inte längre till 100 procent 

handhas av armén. Men detaljer om saken har inte publicerats.
18

  

Man borde, naturligtvis rent symbolist, begära av USA att de själva frågade jihadisterna om 

att få inspektera och oskadliggöra eventuella gasförråd, även om vi kan förvänta oss att det 

varken skulle ske eller att det gavs ett svar. 

Islamiska staten 

Det bör hållas i minnet att al-Qaida 2012 i sak var al-Qaida i Irak. Det var då inte uppdelat i 

IS (kallas också ISIS, ISIL) och dagens Hayat Tahrir al Sham, al-Qaida i Syrien. Dagens IS 

uppstod egentligen 2014 och kom då i besittning av de kemiska vapnen och fick alltså av 

USA, Storbritannien, Frankrike och Israel tillgång till kunskap om hur man ska handskas med 

kemiska vapen.  

Enligt USA:s förklaringar ska IS den 9 mars 2016 ha använt senapsgas i Irak. Jihadisterna 

hade också den 8 december 2012, alltså två dagar innan militärbasen 46 föll, erövrat Syrian-

                                                                                                                                                         
totalt 51 människor varav 30 militärer sköts efter ståndsrättsdomar. Den syriska regeringen talade om 123 

dödade. Syrian National Coalition med sin rebellregering lovade att en undersökning skulle komma inbegripa de 

nödvändiga åtgärderna mot förövarna enligt vad som kom fram. Inget har skett under de gångna mer än fem 

åren. Troligtvis händer inget i framtiden heller. 
16

 Förenta Nationerna, 12 december 2013, ”United Nations Mission to Investigate Alligations of the Use of 

Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic. Final report”. Undersökningen i Östra Ghouta självt har ett 

begränsat värde då alla vittnesmålen och insamlingen av bevismaterialet skedde under kontroll av de salafistiska 

grupperna vilka ju var part i målet. De bestämde var prov skulle tas och vilka vittnen man kunde förhöra och 

undersöka. Något som fronesiskt sett är oandvändbart. Ett är dock säkert att en raket med sarin avfyrades i 

Zamalka. Enligt undersökarna professor i Technology and National Security Theodor Postol och Charles M. 

Lloyd från Massachusetts Institute of Thechnology (MIT) innehöll raketen 50 liter sarin. Raketen kunde enligt 

dem och Åke Sellström flyga endast flyga 2,2 kilometer och kom således från områden som behärskades av de 

salafistiska gängen. 

  Se London Review of Books, 19 december 2013, Seymour Hersh, Whose sarin?. Se också brevet från de två 

professorerna i numret. 

  Det egendomliga med denna FN-undersökning är att vid analysen de tillvaratagna metalldelarna från staden 

Moadamiyad var det bara en av de två laboratorierna som fann rester av DIMP, en restprodukt från sarin. 

Gällande staden Zamalka visade praktiskt taget samtliga prover sig positiva visavi restprodukter av sarin såsom 

DIMP. Man måste således fråga sig om det använts sarin visavi Moadamiyah. För det var jihadisterna, vilka sågs 

som kronvittnen för anfallet, som var de som visade FN-undersökarna var de skulle söka. 
17

 CBRNE World, februari 2014, Gwyn Winfield, Åke Sellström Interview: Modern Warrfare. Det står utifrån 

denna intervju klart att bägge hade en otillräcklig kunskap om detta aktstyckes historik. Annars hade de känt till 

vad som skedde vid Daret Izza och militärbasen 46. 
18

 The New York Times, 14 oktober 2013, Allan Cowell & Anna Barnard,  Syrian Rebels Urged to Let Inspectors 

See Arm Sites. 

https://www.lrb.co.uk/v35/n24/seymour-m-hersh/whose-sarin
http://www.cbrneworld.com/_uploads/download_magazines/Sellstrom_Feb_2014_v2.pdf
https://www.nytimes.com/2013/10/15/world/middleeast/syria.html
https://www.nytimes.com/2013/10/15/world/middleeast/syria.html
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Saudi Chemicals Company utanför staden Safira i Aleppolänet, som var den största 

fabrikanten av klor i Syrien. Något som förorsakade panik på många orter i landet. 

Efter anfallet den 19 mars 2013 på Khan al Asal begärde den syriska regeringen av FN att den 

måtte undersöka händelserna. Redan den 27 mars 2013 utsågs Åke Sellström. Svensken hade 

tidigare deltagit i de fruktlösa inspektionsrundorna i Irak mellan 2002 – 2003 efter de icke 

existerande massförstöringsvapnen.  

 

Men det dröjde till den 18 augusti 2018 innan han ankom till Damaskus med sina medhjäl-

pare. Men plötsligt blev det klart att, efter Khan Al Asal, det ena och det andra misstänkta 

fallet av giftgasanfall hade skett. USA och dess allierade krävde att alla dessa s.k. giftgas-

anfallen måste undersökas. Damaskus och Ryssland vägrade gå med på kravet. De såg inget 

skäl i att upprepa farsen med den andra svensken Hans Blix som under månader ständigt fick 

åka till nya platser i Irak där USA försäkrade att där var massförstöringsvapnen gömda. Det 

blev i realiteten en militärbasundersökning för de ditsända amerikanska spionerna. 

Östra Ghouta 

På nytt sa USA plötsligt att Sellströms inspektion kunde avslutas trots att bara två platser 

förutom Damaskus hade besökts. Och se, rent tillfälligt, tre dagar efter att Sellström hade 

anlänt till Damaskus inträffade det ett nytt anfall med sarin. Denna gång helt nära Damaskus. 

Dessutom var det ett kraftigt anfall. Prata om tillfälligheter.  

Enligt vad jihadister, västregeringar, NGO:er och massmedia var detta det dödligaste anfallet 

som skett i Syrienkriget. USA-regeringen talade om 1 429 döda av vilka 400 skulle ha varit 

barn. Den franska regeringen sa att det varit 281 döda. Ingen visste det exakta antalet och det 

höggs till med det ena och det andra antalet. Det tycks som om det fanns behov av att driva 

upp siffrorna för det fanns röster om att USA borde gå in i Syrien. Sålunda uppmanade 

Human Rights Watch i ett pressmeddelande till ett bombardemang av Syrien. Tja, uppenbar-

ligen ett nytt behov av ett ”humanitärt krig”.  

Till slut klarnade det då den amerikanske arméchefen general Martin Dempsey sa nej och 

president Obama följde honom. Det sägs att det var för att förhindra att al-Qaida i Syrien 

skulle ges chansen att ta landet i besittning, men anledningen kan också ha varit att kunna 

fortsätta kriget och förstörelsen så länge som möjligt.  

Det har efteråt framkommit att raketen som man vet avfyrades mot staden Zamalka endast 

hade en maximumräckvidd på 2,2 kilometer och därför endast kunde ha kommit från 

rebellerna. Planen om att bomba Syrien, platt och upplösas liksom Libyen, misslyckades. 
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USA:s armé och presidenten Obama hade inte skäl nog för det.
19

 

Efteråt har USA:s nuvarande försvarsminister James Mathis förklarat att det aldrig funnits 

bevis för att den syriska armén skulle ha använt sarin.
20

 Att jihadisterna inte såg något hinder i 

att använda kemiska vapen och att de hade gjort det finns i de förklaringar som den 

nederländska turken Salih Ylimaz [se not 4 ovan ] har gett. Han har arbetat för såväl den 

turkiska som den nederländska armén och är medlem av IS. Han skrev på sin blogg:  

Var tror du IS fick sina kemiska vapen? Från våra fiender – och följaktligen använder vi deras 

egna vapen mot dem själva. 

 

Vapeninspektören Åke Sellström överlämnar sin rapport till FN:s generalsekreterare Ban Ki-
moon 12/12 2013 

Det tvivelaktiga OVCW 

Efter vad som hänt skulle det finnas än fler misstänkta anfall med kemiska vapen, framförallt 

med klor. Så som skedde med Khan Sheikhoun i april 2015 och nyligen i staden Douma. Men 

ingen av dessa förklarningar är särskilt trovärdiga. Alla har utgåtts från vad al-Qaida har sagt 

utan att det funnits oavhängliga vittnesmål eller forensiska ämnen som hade insamlats på ett 

korrekt sätt. Rapporterna som publicerats av OVCW om detta är fulla av insinuationer som 

egentligen endast bevisar organisationens tvivelaktiga natur. Dess vetenskaplighet saknar de 

facto trovärdighet.  

Detta ses klart i förklarningarna om Khan Sheikhoun där enligt OCCW sarin ska ha upptäckts 

liksom i Douma. De tjänar i realiteten som ett sista försök av al-Qaida och deras supportrar att 

bortförklara och förbigå det militära nederlaget. 

                                                 
19

 London Review of Books, 19 december 2013, Seymour Hersh, Whose sarin?. Se också brevet från de två 

professorerna i numret.. 
20

 Newsweek, 8 februari 2018, Ian Wilkie, Now Mattis Admits There was No Evidence Assad Used Poison Gas 

on His People: Opinion. 

https://www.lrb.co.uk/v35/n24/seymour-m-hersh/whose-sarin
https://www.newsweek.com/now-mattis-admits-there-was-no-evidence-assad-using-poison-gas-his-people-801542
https://www.newsweek.com/now-mattis-admits-there-was-no-evidence-assad-using-poison-gas-his-people-801542
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Sammanfattning  

Ingenstans i de citerade källorna sägs uttryckligen att USA och dess allierade lärde al-Qaida 

att använda sarin som vapen. Men det är däremot mycket klart att USA, Storbritannien, 

Frankrike och Israel lärde dem att använda vapnen.  

Och då är steget till att använda kemiska ämnen bara ett steg ytterligare. Vi kan inte heller 

förvänta oss att Washington bara så där offentligt skulle erkänna att de har tränat jihadister att 

använda sarin. En offentlig och gedigen undersökning skulle förstås ge oss bevisen. Men vi 

kan vara säkra på att någon sådan får vi aldrig se.  

Det är dock bevisat att al-Qaida använde giftgas mot den syriska armén och mot civila. Be-

visat är också att i detta spelade al-Qaida en huvudroll. Det gäller med säkerhet vid erövrandet 

av Suleimans militärbas 46, och vid anfallen mot Khan al Asal, Zamalka och Khan Sheik-

houn, där otvivelaktigt sarin användes, var al-Qaida alltid ånyo delaktigt.  

Klart är också att president Barak Obama tillsammans med Hillary Clinton var dirigenterna 

för denna råa krigspolitik och att de ledde det och är därmed skyldiga till det onämnbara 

lidandet. Att tala om en röd linje i att användandet av kemiska vapen inte kan tillåtas men 

samtidigt ge al-Qaida lärdomar i hur att använda kemiska vapen är rena rama brutalaste 

skenheligheten. Det är ett allvarligt krigsbrott. 

Uitpers.be 13 juni 2018. (”Syrië en de chemische wapens – De centrale rol van de VS”) 

Översättning från nederländskan Per-Erik Wentus. 

 

Lästips 

Van Dammes artikel handlar främst om gasattacken i Ghouta i augusti 2013. Denna har 

tidigare på marxistarkivet behandlats i flera sammanhang, bl a i följande: 

Lee Sustar: Syrien: Imperialistiskt hyckleri för att rättfärdiga ett angrepp (augusti 2013) 

Vänsterpress om Syrien (artikelsamling från sept 2013)  

Gasattacken i Ghouta diskuteras också i Peter Widéns viktiga artikel Den syriska katastrofen 

(april 2015, se sid 27ff), liksom i Till Tariq Alis försvar. Om Kildén/Åsmans attack på Tariq 

Ali av Martin Fahlgren (oktober 2013, se sid 4-5) 

Se även Wikipedias version: Gasattacken i Ghouta 

Följande artiklar/arikelsamlingar tar upp andra påstådda gasattacker: 

Vänsterpress om amerikanska missilattacken på Syrien (april 2017) 

Vänsterpress om Syrien (mitten av april 2018) 

I artikeln Republikansk senator: Britterna planerar fejkad kemgasattack i Syrien (Proletären 

17/9 2018) spekuleras om nya gasattattacker. Den baseras på en artikel i brittiska dagstid-

ningen The Independent: US senator claims Britain's MI6 is planning a fake chemical 

weapons attack on Syria, som även återger kritiska synpunkter på sagesmannen Richard 

Blacks påståenden. The Independent har i sin tur hämtat artikeln från amerikanska The 

Washington Post. 

 

http://marxistarkiv.se/mellanostern/syrien/syrien280813.pdf
http://marxistarkiv.se/mellanostern/syrien/vansterpress_om_syrien-sept-2013.pdf
http://marxistarkiv.se/mellanostern/syrien/syrienkatastrofen.pdf
http://marxistarkiv.se/skribenter/fahlgren/till_forsvar_for-ali.pdf
http://marxistarkiv.se/skribenter/fahlgren/till_forsvar_for-ali.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gasattacken_i_Ghouta
http://marxistarkiv.se/mellanostern/syrien/vansterpress_om_amerikansk_missilattack-april-2017.pdf
http://marxistarkiv.se/mellanostern/syrien/vansterpress_om_syrien-april-mitten-2018.pdf
http://proletaren.se/artikel/republikansk-senator-britterna-planerar-fejkad-kemgasattack-i-syrien
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/syria-chemical-weapons-virginia-senator-richard-black-uk-mi6-assad-russia-a8529681.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/syria-chemical-weapons-virginia-senator-richard-black-uk-mi6-assad-russia-a8529681.html

