Vad har
EGENTLIGEN
hänt i Syrien?
Varför utmålas Bashar alAssad
som fiende till sitt eget folk?
GUNNEL WAHLSTRÖM
Fri skribent

n monolitisk mediebevakning demoniserar Syriens politiska ledning och det
regimtrogna folket på ett sätt som gör det
omöjligt för vanliga mediekonsumenter
att våga sätta egna tankar i rörelse. Det
tycks inte ens behövas då ju fakta tycks så
självklara.
I Qatar ligger TV-stationen al-Jazzeera
som har hela arabvärldens öron och där
utspys varje dag hets mot president Assad.
Qatar, USA och Nato utgör ett brödraskap
som stöds avkusinerna Israel och Turkiet.
Finns det möjligen en dold berättelse, vars motiv handlar om pengar – stora
pengar – och vars aktörer dirigerar spelet
långt utanför Syriens gränser och av anledningar som tjänstvilliga västmedier håller
tyst om?

En ofattbar
utveckling
För oss som besökt Syrien ett flertal gånger
innan landet tvingades in i våldsamheter
och drabbades av lagvidriga sanktioner,
är händelseutvecklingen sedan år 2011
ofattbar. President Assad betraktades som
framstegsvänlig och betydligt mer liberal
än sin far, som ville ha äldste sonen, Bassel,
som sin efterträdare varför den yngre
sonen Bashar kunde ägna sig åt det han
helst ville: att läsa medicin.
Efter studier vid universitetet i Damaskus arbetade han en tid som läkare i Syrien,
innan han flyttade till England och utbildade sig till ögonspecialistvid Western Eye
Hospital i London. Några politiska planer
tycks han inte alls ha haft, men tillvaron
ändrades abrupt, då hans äldre bror plötsligt omkom i en bilolycka och han kallades

hem för att utbilda sig i den syriska armén.
Och när fadern president Hafed al Assad
avled år 2000 tvingades Bashar ta över
ansvaret för Syrien.
Landet har sedan dess långsamt liberaliserats. Framför allt har sjuk- och hälsovård liksom all utbildning prioriterats.
Hela hälsosektorn, all utbildning, inklusive
den vid universiteten, står kostnadsfritt till
förfogande för landets medborgare.
Som svensk reseledare var det tryggt
att ansvara för grupper i Syrien, som hade
ett grundmurat rykte att vara ett säkert
land och där kristna turister särskilt välkomnades, då ju Syrien har bevarat många
av kristendomens äldsta rötter. Turistbroschyrer gjorde reklam med stora, vackra
bilder för de gamla klostren i Maaloula
, Sankt Sergius och Bacchus och Sankta
Teklas från 300 talet, Saydnaya från 500talet, där nunnor har byggt upp ett hem
med plats för 60 föräldralösa barn. Där är
nu det mesta söndersprängt tillsammans
med kristenhetens äldsta ikoner och både
nunnor och munkar har förts bort av ISterrorister och så kallade oppositionella.
Många av de förstörda klostren med
dess urgamla kyrkor har efter förstörelsen
använts i propagandavideos från IS, som
exempelvis klosterkyrkan Mar Elian från
200-talet.
Aleppo hade dubbelt så många invånare som Stockholm och sedan 2011 har
mer än 20 kyrkor förstörts i staden. Av
Syriens ursprungligen fem miljoner kristna
har på fem år en miljon tvingats lämna
landet. Ett av den så kallade oppositionens
mål har tydligt visats genom den riktade
förstörelsen av Syriens kristna kultur.
Under mina besök i Syriens kristna
kloster och kyrkor har det på många ställen
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berättats, att president Assad tillsammans
med sin fru har varit där och att presidenten alltid är noga med att förhöra sig om
de kristnas situation och att han är mycket
medveten om den kristna ursprungskyrkans betydelse för bevarandet av den gamla
syriska kulturen.
Islams uppkomst och utbredning på
600-talet fick till följd, att syriska (arameiska) skolor för kristen högre teologisk
utbildning försvann. Till följd av detta kom
klostren i första hand att ansvara för bevarandet av syriska språket, kulturen och den
högre bildningen. Dock var dessa uppgifter
inga nya utmaningar, då de redan under
500 – 600-talen varit bildningscentra för
den syriska eliten.

Västmedier
När man av västmedier får veta, att Assad
och regimtrogna trupper påstås ha förstört
den kristna kulturen, då sviktar marken
under fötterna på den som själv hört berättelser från kristna kommuniteter.
En som chockats av de verklighetsfrämmande medieskildringarna från
Syrien är Mark Taliano, undersökande
journalist från Canada som arbetar för
Centre for Research on Globalization. Han
har efter resor i Syrien år 2016 skrivit en
bok (”Voices from Syria”, även utkommen
på tyska av Kopps förlag(”Was in Syrien
tatsächlich geschiet”, 2017) som ropar på
hjälp för att Syriens folk ska slippa höra, att
USA:s luftangrepp på den civila infrastrukturen är ”befriande” och han påstår, att
varje syrier vet, att Washington styr både IS
och den så kallade ” oppositionen” i landet.
Bland sanningssägarna i Talianos bok
omnämns professor Tim Anderson som i

boken”NATO:s dirty war on Syria” berättar
om ”De vita hjälmarn” som sägs vara en
människorättsorganisation, men i själva
verket är en av många korrupta NGO:s (non
governmental organisations) som skapats
för att ljuga med både text och bilder om
kriget i Syrien. Enligt Anderson är ”De vita
hjälmarna” ett ”humanitärt” kamoflage;
skapat av Wall Street, finansierat och under
ledning av USA och Storbritannien för att
sprida legitimitet för uppfattningen att
oppositionen i Syrien står för humanitära
värden, att president Assad måste bytas ut
och att den syriska armén och dess förbundna skall sluta sig till rebellerna istället.
Anderson beskriver hur frilansjournalisten
Eva Bartlett under en presskonferens i
FN:s regi om Syrien när De vita hjälmarnas rapporter skulle diskuteras, utbrast: ”
Ingen i östra Aleppo har hört talas om den
organisationen”!

Wikileaksdokument
Ett aktuellt Wikileaksdokument förstorar
berget av redan existerande bevis för att
västmakter beväpnar och understöder terroristerna. I boken hänvisa Taliano till en
intervju med Julian Assange i Democracy
Now (25 juli 2016):
”Den katastrofala, absolut katastrofala, interventionen i Libyen som gjorde slut på regeringen Ghadaffi förde med sig att IS besatte stora
delar av landet. En flod av vapen fördes från
Libyen in i Syrien och på befallning av Hilary
Clinton fördelades dessa mellan de i Syrien
stridande djihadister och IS,vilket både är
klarlagt och bevisat genom de mail vi nu
har offentliggjort. Bara över Libyen finns
mer än 1700 mail.”

Ett annat Wikileaksdokument daterat
12 augusti 2012 frigavs den 18 maj 2015
från DIA (Defence Intelligence Agency)
kan läsas under 14-L-0552/DIA/289. Av
dokumentet framgår att IS från USA:s synpunkt värderas som strategiskt värdefullt
och att Salafister, Muslimska Brödraskapet
och Al Qaida är de drivande krafterna
bakom upproret i Syrien samt att Väst,
Gulfstaterna och Turkiet understödjer
oppositionen medan Ryssland, Kina och
Iran understödjer regimen i Syrien. Som
bekant är legosoldater - eller krig genom
ombud - ingenting nytt i historien.

Israels roll
Fortfarande ockuperar Israel de syriska
Golanhöjderna. Där ges medicinsk
omvårdnad till rebellerna som strider i

Syrien och Israel upplåter alltså sin egen
mark i kampen mot den syriska armén.
Enligt vittnen har israelisk flyg ofta
deltagit i aktiva strider och stött al-Nusrafronten (en hårdför muslimsk rörelse) som
kämpar för att avsätta president Assad.
Taliano konstaterar torrt, att NATO och de
oljerika Gulfstaterna bara är marionetter i
sina amerikanska herrars händer.

died” (NewsVoice 20 oktober 2011) Senare
läckor visar, att Clinton var synnerligen
involverad i mordet på Ghadaffi som försökte höja sitt lands välfärd till Europas.
Läckta Clinton-mail visar att USA ville
stoppa Ghadaffis planerade införande av
en afrikansk dinar baserad på guldmyntfot.
Till detta kommer Libyens stora oljetillgångar som USA gärna ville ta hand om.

Assadfamiljen hör av tradition till den
alawitiska grenen av islam liksom en dryg
tiondel av Syriens befolkning och den
grenen av islam har nära anknytning till
shiaislam. Det sunnitiska Saudiarabien
däremot har sedan länge utvecklat den s
k wahabitiska hårdföra riktningen som
saknar all tolerans för oliktänkande. Taliano visar i sin rapport – efter möten med
människor över hela Syrien – hur den s. k
oppositionen slaktar kristna, minoriteter
och muslimer med samma varma hand.
De vill helt enkelt göra rent bord för att
sedan kunna införa den extrema wahabismen. Syrierna och deras långa kultur och
historia skall utplånas.
Assads hållning gentemot USA, Saudiarabien och Israel är uttalat kritisk och han
hade goda relationer till PLO (Palestinian
Liberation Organization) , Yassir Arafat
och i synnerhet till hans yngre bror, läkarkollegan dr Fathi Arafat. President Assad
motsatte sig den amerikanska invasionen
av Irak år 2003 och försökte stoppa den
genom att agera i FN.

Krig om
energitillgångar

”Den arabiska våren”
”Den arabiska våren” som började i
Tunisien i december 2010 och spreds via
Algeriet, Egypten och Libyen till Syrien
och hade som mål att slåss för demokratisering är omöjlig att förstå, om man inte
utgår från att avancerad ”hjälp” kommit
utifrån. Att MENA-länderna (Middle East
and North Africa) på samma gång under
ett par månader skulle komma på idén att
ropa efter demokrati är en omöjlig tanke,
då dessa länders maktstrukturer knappast födde några demokratitankar hos en
befolkning med ytterligt låg alfabetisering,
som exempelvis Egypten och Jemen.
Att befolkningen i Libyen som under
Ghadaffi levde i ett relativt välstånd utan
vare sig skatt och med fria skolor och fri
sjukvård och med bortåt 100 procents
alfabetisering, är det är det knappast troligt
att detta folk över en natt skulle vilja byta
bort en som många uppfattade som ett
trygg tillvaro.
När Hilary Clinton fick veta att Ghadaffi
var död utbrast hon:” We came, we saw, he
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Kan det vara så att ett raffinerat krig om
energi pågår i Mellanöstern och att Syrien
ofrivilligt tvingats in i detta?
Bill Gates och drygt ett dussin andra
med astronomiska förmögenheter har
startat en fond som idag har en miljard
dollar i kapital och som skall investera i
som det heter ”rena energikällor”.
Naturgas är hett eftertraktad som den
”rena energi”vilken kan ersätta både kol och
kärnkraft i hela EU. Stora gasfyndigheter
har upptäckts i vattnen utanför Israel,
Leviathan- och Tamarafälten, som tillsammans tros innehålla 700 biljoner kubikmeter gas samt i Syrien i Qara, nära gränsen
till Libanon och den ryska örlogsbasen
i Tarsus vid Syriens Medelhavskust, där
fälten kan lämna 400 000 kubikmeter gas
per dag. All export av syrisk eller iransk gas
till EU skulle således på ett både praktiskt
och enkelt sätt kunna gå genom den ryska
hamnen. Var det när det syriska oljeministeriet AM16 i augusti 2011 offentliggjorde
upptäckten som Syriens öde beseglades?
Den djupare orsaken till att president Assad måste störtas, torde dock
vara intimt förknippad med de väldiga
naturgasfynden i Qatar, där 14 procent av
alla kända fyndigheter är belägna - tredje
största källan efter Ryssland och Iran med
tillgångar uppgående till 125,4 trillioner
kubikmeter (alltså 18 nollor!).
Både EU på grund av flyktingströmmar
och USA med en statsskuld på – enligt
aktuell uppgift - 14,9 biljoner dollar,
befinner sig i ekonomisk kris och lider
långsiktigt brist på energi. Naturgas är
detta århundradets energi och ekonomiska
räddning.
Kriget i Syrien handlar om framtidens
energikorridor från Persiska viken till
Europa. Så enkelt att frakta gas från Qatar
till EU via en pipeline genom Saudiarabien,
Jordanien, Syrien och Turkiet. Men president Assad har sagt nej, med hänsyn till
Ryssland och dess exportvägar. Fördjupar
man sig i pipelineprojektets planerade
sträckning genom Syrien och de regioner

Mar Elians kyrka med rötter från 200-talet. Den undre bilden är klippt ur en reklamvideo från IS.

i landet som ockuperats av IS, finner man
ett intressant sammanträffande!

Maktspel med
många aktörer
Turkiet såg fram emot att via transitavgifter
tjäna stora pengar på Qatars gasledning
och det är skäl nog för Ankara att vilja
avsätta Bashar al-Assad.

Israel ser sig redan som en energipolitisk supermakt men befinner sig i ett både
strategiskt och farligt dilemma (1)). Israels
ärkefiende Iran är nära allierad till Assads
Syrien, som kan komma att bli konkurrent
gällande gasleveranser till EU. Och Israels
mer eller mindre öppna engagemang inne i
Syrien får sin geopolitiska förklaring.
De väldiga gasfyndigheterna i Qatar,
utanför Israels kust och i Syrien måste ses
som den viktigaste faktorn i det geopoli-
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tiska kriget, som handlar om nödvändigheten att avsätta president Bashar al-Assad,
den blide ögonläkaren som sades sakna
politiska ambitioner, men idag riskerar liv
och familj för att rädda sitt syriska folk.
_________
(1) William F Engdahl, Energikriget i
Mellersta Östern (DSM 6/2012)

