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A mídia ocidental refuta as suas próprias mentiras. 

Não só confirmam que o Pentágono está a treinar os terroristas no uso de armas 

químicas, mas também reconhecem a existência de um plano não tão secreto "apoiado 

pelos EUA para lançar um ataque com armas químicas contra a Síria e culpar o regime 

de Assad"  

 

O Daily Mail de Londres num artigo de 2013 confirmou a existência de um projeto anglo-

americano aprovado pela Casa Branca (com a assistência do Catar) para realizar um 

ataque de armas químicas contra a Síria e colocar a culpa de Bashar Al Assad. 

 

O artigo seguinte do Mail Online foi publicado e subsequentemente removido. Observe 

o discurso contraditório: "Obama emitiu aviso ao presidente sírio Bashar al Assad", "A 

Casa Branca deu luz verde ao ataque de armas químicas". 

http://www.globalresearch.ca/author/michel-chossudovsky
http://www.globalresearch.ca/pentagon-trained-syrias-al-qaeda-rebels-in-the-use-of-chemical-weapons/5583784
http://www.globalresearch.ca/pentagon-trained-syrias-al-qaeda-rebels-in-the-use-of-chemical-weapons/5583784
http://www.globalresearch.ca/deleted-daily-mail-online-article-us-backed-plan-for-chemical-weapon-attack-in-syria-to-be-blamed-on-assad/5339178
http://www.globalresearch.ca/deleted-daily-mail-online-article-us-backed-plan-for-chemical-weapon-attack-in-syria-to-be-blamed-on-assad/5339178
http://www.globalresearch.ca/deleted-daily-mail-online-article-us-backed-plan-for-chemical-weapon-attack-in-syria-to-be-blamed-on-assad/5339178
http://www.globalresearch.ca/deleted-daily-mail-online-article-us-backed-plan-for-chemical-weapon-attack-in-syria-to-be-blamed-on-assad/5339178


 

 

Este Mail Online publicado em janeiro de 2013 foi posteriormente removido do Mail 

Online. Para mais detalhes clique aqui 

 

O Treinamento do Pentágono de "Rebeldes" (também conhecidos como Al Qaeda 

Terroristas) no Uso de Armas Químicas 
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A CNN acusa Bashar Al Assad de matar o seu próprio povo, reconhecendo também que 

os "rebeldes" não estão apenas na posse de armas químicas, mas que esses 

"terroristas moderados" afiliados a Al Nusra são treinados no uso de armas 

químicas por especialistas contratados para o Pentágono. 

 

Numa lógica distorcida, o Pentágono tinha o mandato de garantir que os rebeldes 

alinhados com a Al Qaeda não adquirissem ou usassem armas de destruição maciça, 

treinando-os realmente no uso de armas químicas (sons contraditórios): 

 

"O treinamento [em armas químicas], que está a ocorrer na Jordânia e na Turquia, 

envolve como monitorar e garantir estoques e manusear sites e materiais de armas, de 

acordo com as fontes. Alguns dos empreiteiros estão no terreno na Síria trabalhando 

com os rebeldes para monitorar alguns dos locais, de acordo com um dos oficiais. 

 

A nacionalidade dos formadores não foi revelada, embora os funcionários tenham 

advertido contra assumir que todos são americanos. (CNN , 09 de dezembro de 2012, 

ênfase adicionada) 

http://security.blogs.cnn.com/2012/12/09/sources-defense-contractors-training-syrian-rebels-in-chemical-weapons/


 

 

Screenshot do artigo CNN, o link original foi redirecionado para blogs CNN,  

O relatório acima da premiada jornalista Elise Labott da CNN (relegado ao status de blog 

da CNN), refuta as numerosas acusações da CNN dirigidas contra Bashar Al Assad. 

Quem está treinando terroristas no uso de armas químicas? Da boca do cavalo: CNN 

http://edition.cnn.com/profiles/elise-labott-profile
http://edition.cnn.com/profiles/elise-labott-profile
http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2017/04/Screen-Shot-2017-04-06-at-18.47.15.png


 

 

Fontes: EUA ajudam a subscrever treinamento de rebeldes sírios sobre a obtenção de 

armas químicas 

 

E estes são os mesmos terroristas (treinados pelo Pentágono) que são o alvo alegado da 

campanha de bombardeio antiterrorismo de Washington iniciada por Obama em agosto 

de 2014: 

 

"O esquema do Pentágono estabelecido em 2012 consistiu em equipar e treinar 

rebeldes da Al Qaeda no uso de armas químicas, com o apoio de empreiteiros militares 

contratados pelo Pentágono, e depois responsabilizar o governo sírio pelo uso das ADM 

contra o povo sírio. 

 

O que está a acontece é um cenário diabólico - que é parte integrante do planeamento 

militar - ou seja, uma situação em que terroristas de oposição aconselhados por 

empreiteiros de defesa ocidentais estão realmente na posse de armas químicas. 

 

Este não é um exercício de treinamento rebelde em prol da não proliferação. Enquanto o 

presidente Obama afirma que "você será responsabilizado" se "você" (ou seja, o governo 

sírio) usar armas químicas, o que é contemplado como parte desta operação secreta é a 

posse de armas químicas pelos terroristas patrocinados pelos EUA e pela NATO, "Pelos 

nossos" afiliados da Al Qaeda, incluindo a Frente Al Nusra, que constitui o grupo de luta 

mais eficaz financiado e treinado pelo Ocidente, amplamente integrado por mercenários 

estrangeiros. Numa reviravolta amarga, Jabhat al-Nusra, um "bem de inteligência" 

patrocinado pelos EUA, foi recentemente colocado na lista de organizações terroristas 

do Departamento de Estado. 
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O Ocidente afirma que está a vir para resgatar o povo sírio, cujas vidas estão 

supostamente ameaçadas por Bashar Al Assad. A verdade da questão é que a aliança 

militar ocidental não só está a apoiar os terroristas, incluindo a Frente Al Nusra, mas 

também está disponibilizando armas químicas para suas forças rebeldes de "oposição". 

 

A próxima fase desse cenário diabólico é que as armas químicas nas mãos de agentes da 

Al Qaeda serão usadas contra civis, o que poderia levar uma nação inteira a um desastre 

humanitário. 

 

A questão mais ampla é: quem é uma ameaça para o povo sírio? O governo sírio de 

Bashar al Assad ou a aliança militar EUA-NATO-Israel que está a recrutar forças 

terroristas "de oposição", que estão agora a senr treinadas no uso de armas químicas". 

( Michel Chossudovsky , 8 de maio de 2013, edição menor) 

Disclaimer: O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do (s) autor 

(es). O Centro de Pesquisa sobre Globalização não será responsável por qualquer 

declaração incorreta ou incorreta neste artigo. 
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