FN’s særlige udsending for Syrien
anklager jihadister
for krigsforbrydelser i det østlige
Aleppo
30. okt., 2016 – Jihadisters tilfældige beskydning af det østlige Aleppo med
missiler og kemiske våben er det samme som krigsforbrydelser, sagde Staffan de
Mistura, FN’s særlige udsending for Syrien, som erklærede, at han var »chokeret
og oprørt« over de angreb, som terrorister har lanceret i løbet af de seneste
tre dage mod Aleppos civile befolkning. Selv Amnesty International har krævet et
omgående ophør af beskydningen.
I løbet af de seneste tre dage har en brutal offensiv fra Jabhat-al-Nusras og
dets allieredes (inklusive den såkaldte moderate opposition) side for at bryde
den syriske hærs belejring af det østlige Aleppo dræbt 84 mennesker og såret
henved 300, rapporterede Syriens Sana nyhedsbureau. En erklæring, som den
syriske generalkommando udstedte i dag, anklagede, at terroristerne affyrede
flere end 100 mortérrunder, 50 Grad-missiler og 20 gascylindre, lavet til våben,
mod beboelsesområder i Aleppo, ud over at udføre snigskytte-angreb. De fleste
tab, siger den, var blandt kvinder og børn. Søndag rykkede oprørere frem til
nabolaget al-Hamadaniyeh, som udgør frontlinjen, i tanks og andre pansrede
køretøjer, men brugte også selvmords-bilbomber til at bryde hærens
forsvarslinjer. Flere borgere blev behandlet for åndedrætsbesvær og kvælning som
følge af giftgas.
Mens dette skrives, har den syriske hærs styrker bremset terroristernes
offensiv, hvor de nu kun delvis har kontrollen i nabolaget Dahiyet al-Assad, som
de trængte ind i sidste fredag.
Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov advarede i dag om, at de uger, hvor
Rusland og Syrien indstillede luftangrebene over Aleppo, har givet USA og dets
allierede mere end tilstrækkelig tid til at tvinge den »moderate« opposition til
at bryde med terroristerne. At de ikke har gjort dette, erklærede han, betyder
nu, at »vore tidligere vurderinger må revideres«. Hvor Rusland tidligere sagde,
at det syntes, som om USA og dets allierede ikke var i stand til, eller ikke
ønskede, at adskille de moderate fra Jabhat al-Nusra, »så bør vi nu allerede
sige, at de i virkeligheden ikke ønsker at gøre dette … vi håber, at
selvopholdelses-instinktet vil sejre, eftersom at søge venskab med terrorister
og forsøge at bruge dem til sine egne formål aldrig har ført til noget godt«.

Alle militante kæmpere, der stadig er tilbage i det østlige Aleppo, advarede
Lavrov, vil blive anset for at være al-Nusras medskyldige.
I en af sine periodiske, mentale lapsusser, som han lider under, når han
gentager Obamas løgne, sagde udenrigsminister John Kerry til et publikum i
Londons Chatham House i dag, at russerne ønskede at »sønderbombe Aleppo, hvor de
hævder at ramme terrorister, hellere end at de accepterer den kendsgerning, at
der er en opposition dér, der er parat til at efterleve våbenhvilen«. Er det
ikke den opposition, som de Mistura anklager for krigsforbrydelser?
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