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Betreft : De Amerikaanse beschuldigingen tegen Syriê 

1. Samenvatting nota 

Deze nota heeft tot doel u te informeren over de achtergronden van de 
beschuldigingen die de Amerikaanse regering de afgelopen weken heeft geuit aan 
het adres van Syrië. 
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2. Algemene situatleschets van het Syrische regime 
Zowel president Bush als de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld 
hebben zich de afgelopen weken in waarschuwende bewoordingen uitgelaten over 
het gedrag van het regime in Damascus. Syriê wordt ervan beschuldigd te werken 
aan de productie van massavernietigingswapens, in het bijzonder chemische 
wapens. De Amerikaanse regering heeft -zij het niet openlijk- de aantijging geu~ 
dat Syriê het regime van Saddam Hussein de gelegenheid heeft geboden zijn 
massavernietigingswapens voor de oorlog naar Syriê over te brengen, om die 
wapens buiten het zicht van de internationale gemeenschap te houden. 
Vooraanstaande vertegenwoordigers van het bewind van Saddam Hussein zouden 
gastvrijheid genieten in Syriê. Bovendien zou Syriê anti-Amerikaanse strijders uit 
verschillende islam~ische landen geen strobreed in de weg leggen bij hun 
pogingen naar Irak te reizen en zeffs nachtzichtapparatuur leveren aan de Iraakse 
strijdkrachten. Washington beschuldigt Damascus al jaren van steunverlening aan 
terroristische organisaties als Harnas, Hizballah en de Islamitische Jihad. 
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3. Syrische betrokkenheid bij het onderbrengen van Iraakse 
massavernietigingswapens en de ontwikkeling van eigen 
massavernietigingswapens 

Verschillende Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben Syrië ervan 
beschuldigd wapens te hebben geleverd (o.a. nachtkijkers) aan het regime van 
Saddam Hussein, alsook Iraakse MVW-voorraden opgeslagen te hebben. Dit zou 
verklaren waarom tot op heden geen chemische of biologische wapens in Irak zijn 
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aangetroffen. 

Naast de beschuldigingen over opslag van Iraakse voorraden wordt ook het 
Syrische bezit van eigen voorraden aan massavernietigingswapens door de VS 
aan de kaak gesteld, met in het bijzonder de chemische wapenvoorraden. De 
afgelopen twaalf tot vijftien maanden zouden nog tests met chemische wapens 
hebben plaatsgevonden. 

Als tegenzet heeft Syrië verklaard dat zij in VN-verband zal streven naar een 
Midden-Oosten dat zich heeft ontdaan van alle massavernietigingswapens. Op 
deze wijze probeert Syrië het bezit van massavernietigingswapens van Israël aan 
de kaak te stellen. Dit initiatief is inmiddels overgenomen door de Arabische Liga 
en is bedoeld om Syriê internationale ademruimte te geven. 

4. Syrii! als anti-Amerikaanse uitvalsbasis voor Irakezen en Syrii! als 
toevluchtsoord voor leden van het regime van Saddam Hussein 
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De Verenigde Staten heeft de beschuldiging geuit dat Syrië onderdak zou bieden 
aan diverse gevluchte Iraakse regimeleiders. Hiermee wordt onder meer verwezen 
naar Saba'awi lbrahim al Tikriti, de halfbroer van Saddam, en Faro uk Hijazi, 
voormalig hoofd van de inlichtingendienst en voormalig ambassadeur in Tunesië. 
Hijazi wordt door de VS ervan beschuldigd het brein te zijn achter een complot om 
de George Bush senior te vermoorden tijdens een bezoek aan Koewett in 1993. Dit 
weekeinde zou Syrië de schoonzoon van Saddam Hussein, Jamal Mustata Sultan 
al Tikriti, naar Irak hebben uitgezet, waarna hij in handen viel van de Verenigde 
Staten. De Syrische autoriteiten hebben inmiddels gesteld dat zij de Iraaks
Syrische grens volledig hebben afgesloten voor alle verkeer. 

5. Syrië als transitland voor jihaddisten naar Irak 

Vrij snel na het begin van de aanval van de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk op Irak verschenen in de internationale media berichten over radicale 
moslims die via Syrië naar Irak zouden reizen om aldaar deel te nemen aan de 
strijd tegen de Westerse troepen. In de daarop volgende weken meldde diverse 
media dat sinds het begin van de oorlog duizenden islamistische strijders naar Irak 

zijn afgereisd. 

De wens van radicale moslims om in Irak te gaan strijden tegen de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk is niet ingegeven door sympathie voor het 
regime van Saddam Hussein. Zo heeft Usama Bin Laden zich negatief over zijn 

regime uitgelaten. Deze islamistische strijders vertrekken naar Irak om de Irakese 
islamitisçhe bevolking te beschermen tegen de grootste vijand van de islam: de 
Verenigde Staten. 
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