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1997 was getuige van de geboorte van een van de meest cruciale Ameri-
kaanse denktanks in de moderne tijd, wiens ideeën en doelstellingen het
buitenlands beleid van de Verenigde Staten (VS) voor de komende decennia
vorm zouden geven. Het Project voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw (PNAC)
werd opgericht door William Kristol, de stafchef van vice president Dan
Quayle tijdens de regering van Bush senior, en Robert Kagan, een senior
fellow bij het Brookings Instituut en lid van de Council on Foreign Relations
(CFR). De doelstellingen van de PNAC groep bevatte onder meer de wens
om “vorm te geven aan een nieuwe eeuw, dat gunstig is voor de Amerikaanse
principes en belangen”1, samen met het confronteren van “regimes vijandig

aan de Amerikaanse belangen en waarden”.

Tot de prominente personen die tot de denktank behoorden waren ook enkele van de meest invloedrijke
politici in de recente geschiedenis van Amerika, met inbegrip van de voormalige Amerikaanse minister
van defensie Donald Rumsfeld, de vice-president van de VS tijdens de regering van George W. Bush, Dick
Cheney, de ex-president van deWereldbank en de voormalige Amerikaanse onderminister van Buitenlandse
Zaken Paul Wolfowitz en Richard Perle, de adjunct-secretaris van defensie voor Global Strategic Affairs
onder Ronald Regan. In september 2000 gaf de PNAC-groep een document uit met de titel: ‘Rebuilding
America’s Defenses – Strategy, Forces and Resources voor een nieuwe eeuw’2, waarin de groep de noodzaak
bespreekt voor de VS om haar militaire gezag over de hele wereld te doen gelden om haar strategische
doelstellingen veilig te stellen:

“Behoud van de gewenste strategische situatie waarin de Verenigde Staten zich nu bevindt vereist een
wereldwijd vooraanstaande militaire capaciteit, zowel vandaag als in de toekomst (p.8)3.”

Oorlogen met voorbedachte rade

Het rapport gaat dan verder om een stijging van demilitaire uitgaven te bepleiten om dit “militair vermogen”
mogelijk te maken evenals het beweren een jaar voor 9/11, dat dit alles waarschijnlijk niet gerealiseerd
wordt, tenzij er een “nieuw Pearl Harbour” gebeurtenis plaatsvindt (p.63)4. Daarnaast somt het document
een aantal regimes op dat door de groep gezien wordt als “zeer vijandig tegenover Amerika”. “Noord-Korea,
Irak, Iran, Libië en Syrië” (p.63 en p.64)5 zijn allemaal aangewezen als vijanden van de Verenigde Staten
goed voor de illegale oorlog in Irak in 2003, evenals de illegale oorlog in 2011 in Libië en de lopende proxy
oorlog in Syrië.

1 http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a060397pnacprinciples&scale=1#a060397pnacprinciples
2 http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
3 http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
4 http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
5 http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
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Verder bewijs werd onthuld in 2007, dat de stelling ondersteund dat oorlogen met voorbedachten rade jaren
vantevoren worden beraamd door de Anglo-Amerikaanse elite vóór ze worden gelanceerd. Dit was toen de
gepensioneerd vier sterren generaal en voormalig NAVO-bevelhebber Wesley Clark een plan onthuld dat
rond 2001 in het Pentagon circuleerde om 7 landen aan te vallen in 5 jaar6. De namen van landen komen
overeen met degenen die doelwit van de PNAC groep waren, zoals Irak, Syrië, Iran en Libië naast Libanon,
Somalië en Soedan.

De realiteit is dat alle oorlogen van het verleden en de toekomst ruim van tevoren zijn gepland voordat
de bevolking van onze moreel verwerpelijke politici ooit actie horen eisen. Landen die weerstand bieden
tegen opname in de Anglo-Amerikaanse-Europese internationale orde om multinationals hun rijkdommen
te laten exploiteren, zijn doelwit van regime-change lang voordat het voorwendsel om in te grijpen wordt
gegeven.

Israël is ook aangewezen om te profiteren als de regering van al-Assad vervangen wordt door een vazalstaat
van het Westen. Een werkgroep onder leiding van de neoconservatieve Richard Perle een beleidsdocument
opgesteld in 1996 voor de Israëlische premier, Benjamin Netanyahu, getiteld: ‘A Clean Break: A New Strategy
for Securing the Realm’7, waarin hij het strategische belang uiteen zet van het verwijderen van Saddam
Hoessein van de macht in Irak, alsmede de wens om het regime in Syrië te verzwakken:

“Israël kan haar strategische omgeving vormgeven, in samenwerking met Turkije en Jordanië, door
verzwakking, indamming, en zelfs omverwerpen van Syrië. Deze inspanning kan zich richten op het
verwijderen van Saddam Hoessein van de macht in Irak – een belangrijke Israëlische strategisch doel
op zich – als een middel om regionale ambities van Syrië te verijdelen”

Russische Minister van Buitenlandse Zaken: Luchtaanvallen op de Islamitische Staat zou
kunnen worden gebruikt om Assad te verzwakken

Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov waarschuwde de wereld vorige maand dat de
door de VS geleide luchtaanvallen tegen de Islamitische Staat (IS) in Syrië ook Syrische tegen regerings-
troepen gericht zouden kunnen worden in een poging om “de positie van het leger van Bashar al-Assad te
verzwakken”8. Amerikaanse gezant voor de Verenigde Naties, Samantha Power, heeft recentelijk herhaald
dat het doel van Washington in Syrië is het verwijderen van al-Assad van de macht in Damascus en dat de
“gematigde Syrische oppositie het beste alternatief biedt voor het al-Assad-regime”9. Wat Power weglaat uit
haar verklaring is echter dat IS een belangrijk onderdeel van de “Syrische oppositie” is en al jaren – met
de financiering en steun van het westen – tegen de Syrische regering vecht. De realiteit is dat het al-Assad
regime aan de macht zal blijven voor de komende decennia, tenzij de westerse elite in staat is om militaire
aanvallen tegen belangrijke militaire en energie doelen in Syrië te rechtvaardigen.

Een geschiedenis van de Turkse False Flag aanvallen op Syrië

Een artikel van de winnaar van de Pulitzer Prize, journalist Seymour Hersh, in april van dit jaar met de
titel: ‘The Rat Line en de Red Line’10, stelt dat de gasaanval vorig jaar in Ghouta een aanval was door de
Syrische rebellen uitgevoerd met coördinatie van de Turkse autoriteiten en niet door de Syrische overheid.
In het artikel citeert Hersh een voormalige inlichtingendienst ambtenaar die vermeld: ‘We weten nu dat

6 http://www.infowars.com/libya-and-syria-the-neocon-plan-to-attack-seven-countries-in-five-years/
7 http://www.informationclearinghouse.info/article1438.htm
8 http://rt.com/news/186356-lavrov-syria-bombing-west/
9 http://www.reuters.com/article/2014/09/30/us-syria-crisis-usa-idUSKCN0HP2D020140930

10 http://www.lrb.co.uk/v36/n08/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-rat-line
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het een geheime operatie was gepland door Erdoğan’s mensen om Obama over de rode lijn te duwen’. Zodra
de gasaanval in de mainstream pers in het Westen belandde, gingen de oproepen tot oorlog in de hoogste
versnelling. De oorlog werd alleen afgewend wegens massaal publieke verzet tegen deze stap, die het Britse
parlement dwongen tegen ingrijpen in Syrië te stemmen, alsmede de bemiddeling van de Russische regering
bij een deal om chemische wapenvoorraden van de Syrische overheid onder internationale controle te
plaatsen.

Het idee dat Turkije in staat is tot de planning van zo’n boosaardige aanval werd versterkt toen ambtenaren
van het topsegment van de Turkse regering op heterdaad betrapt werden tijdens het bespreken van een
valse vlag aanval11 op hun eigen grondgebied, om een oorlog te rechtvaardigen met Syrië eerder dit jaar. De
ambtenaren zijn afgeluisterd tijdens het bespreken van de mogelijkheid dat ze een aanval op het graf van de
grootvader van de stichter van het Ottomaanse Rijk, Suleiman Shah, dat gelegen is in een Turkse enclave in
de Syrische stad Aleppo, zouden kunnen regelen. Hakan Fidan, het hoofd van de Turkse inlichtingendienst
hoort men op de gelekte audio tape zeggen: “We kunnen indien nodig ook een aanval op Suleiman Shah’s
tombe voorbereiden”. Fidan vervolgt: “Luister, luister commandant als het een voorwendsel is zullen we u
één geven. Ik zal vier man sturen om raketten af te vuren recht op een braakliggend terrein. Dat is niet het
probleem, voorwendsels kunnen worden geregeld.”

Steven MacMillan is een onafhankelijk schrijver, onderzoeker, geopolitieke analist en redacteur
van De Analist Report, vooral voor het online magazine “New Eastern Outlook”.
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11 http://www.infowars.com/scandal-mass-media-censors-shocking-admission-of-turkish-false-flag/
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