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Assange mag dan bijna doodgemaakt zijn, Wikileaks is godzijdank nog springlevend.

WikiLeaks: Chemical Weapons Watchdog gaf opdracht tot verwijdering van 'Alle sporen' over bevindingen wie de Syrische 'Chemical Attack' mogelijk heeft opgevoerd

Wikileaks heeft schokkende gelekte documenten van de Organisatie voor het Verbod op Chemische 
Wapens gepubliceerd waarin ze een afwijkend rapport verborgen houden dat concludeerde dat 
chemische wapens vorig jaar niet werden gebruikt in de Syrische stad Duoma.

***
De nieuwste release is de vierde serie gelekte documenten die WikiLeaks heeft gepubliceerd over 
OPCW.
In een van de gelekte e-mailuitwisselingen, van 27-28 februari, tussen leden van de fact finding missie 
(FFM) ingezet bij Douma en hoge functionarissen van de OPCW, beval de kabinetschef Sebastien Braha 
de verwijdering van “alle sporen 'Van een rapport van Ian Henderson.
"Haal dit document uit DRA [Documents Registry Archive] ... En verwijder alle sporen, indien aanwezig, 
van de levering / opslag / wat dan ook in DRA", staat in de e-mail.

Henderson had de sites in Douma en twee cilinders geïnspecteerd die op de site van de vermeende 
aanval waren gevonden. In zijn rapport had hij geconcludeerd dat de cilinders daar eerder waren 
geplaatst - niet waren gevallen. Zijn bevindingen wezen er sterk op dat de "aanval" werd georganiseerd.

Amerikaanse media en politici beweerden kritiekloos dat de cilinders door de Syrische regering uit de 
lucht waren gevallen en burgers vermoordden.
Omdat de cilinders met de hand leken te worden geplaatst en het gebied onder controle stond van anti-
overheidstroepen, concluderen Henderson's bevindingen dat de aanval werd georganiseerd om de 
Syrische president (wederom) te demoniseren en de VS aan te zetten om een aanval te plegen.
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Email from the Chief of Cabinet at the OPCW, demanding deletion of dissenting engineering 
assessment: “Please get this document out of DRA [Documents Registry Archive]... And please
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remove all traces, if any, of its delivery/storage/whatever in DRA”
https://
wikileaks.org/opcw-douma/#OP
CW-DOUMA%20-%20Release%20Part%204 
…

WikiLeaks publiceerde ook notulen van een vergadering op 6 juni 2018, waar leden van OPCW een 
ontmoeting hadden met "drie Toxicologen / Klinische farmacologen, één bioanalytische en toxicologische 
chemicus" die allemaal gespecialiseerd zijn in chemische wapens.

Het doel van deze bijeenkomst was "om deskundig advies in te winnen over de waarde van het 
opgraven van verdachte slachtoffers van de vermeende chemische aanval in Douma op 7 april 2018" en 
"om deskundige adviezen van de forensisch toxicologen op te roepen over de waargenomen en 
gerapporteerde symptomen van de vermeende slachtoffers . "Ze waren vooral geïnteresseerd in" ... of 
de symptomen bij slachtoffers consistent waren met blootstelling aan chloor of ander reactief chloorgas. "
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Minutes from an OPCW meeting with toxicologists specialized in chemical weapons: “the experts 
were conclusive in their statements that there was no correlation between symptoms and chlorine 
exposure”.
https://
wikileaks.org/opcw-douma/#OP
CW-DOUMA%20-%20Release%20Part%204 
…
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Tijdens de vergadering deelden de experts OPCW mee dat “met betrekking tot de consistentie van de 
waargenomen en gerapporteerde symptomen van de vermeende slachtoffers met mogelijke blootstelling 
aan chloorgas of dergelijke, de experts overtuigend waren in hun verklaringen dat er geen verband was 
tussen symptomen en chloor blootstelling."

Het OPCW-team dat de experts ontmoette, concludeerde uit de vergadering dat “met betrekking tot de 
consistentie van de waargenomen en gerapporteerde symptomen van de vermeende slachtoffers met 
mogelijke blootstelling aan chloorgas of dergelijke, de experts overtuigend waren in hun verklaringen dat 
er geen correlatie was tussen symptomen en blootstelling aan chloor. "

De aanslag in kwestie en de bevindingen van de OPCW hebben ertoe geleid dat een spervuur van 
raketten op Syrië is afgeschoten door de VS, het VK en Frankrijk.
*
Opmerking voor lezers: klik op de deelknoppen boven of onder. Stuur dit artikel door naar uw e-
maillijsten. Crosspost op uw blogsite, internetforums. enz.
Uitgelichte afbeelding is van Hürriyet Daily News
De oorspronkelijke bron van dit artikel is Gateway Pundit
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