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Israël 

Minister van Defensie Benny Gantz is erin geslaagd generaal Herzl Halevi aan te stellen als 
volgende stafchef. Hij zal het feit onder ogen moeten zien dat steeds meer jongeren weigeren dienst 
te nemen, waardoor de legitimiteit van Tsahal onder de bevolking afneemt. Op strategisch niveau 
zal hij het evenwicht moeten herstellen in de legers waarvan de grondonderdelen worden 
verwaarloosd ten opzichte van het onderdeel Inlichtingen. Ten slotte zal hij de betrekkingen met 
Iran moeten regelen, dat alleen door Israël en de VS ervan wordt beschuldigd kernwapens te willen 
verwerven.

Het Israëlische leger heeft toegegeven dat het waarschijnlijk de journalist van Al-Jazeera, Abu 
Akleh, heeft gedood. De verschillende deskundigenverslagen laten echter nog ruimte voor twijfel. De
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN heeft al vastgesteld dat Israël 
verantwoordelijk was.

Covid- 19

Hydroxychloroquine werd door professor Didier Raoult voorgeschreven tegen Covid-19 aan het 
begin van de epidemie. In The Lancet was er echter snel een artikel dat er tegen waarschuwde. 
Later bleek dat de auteurs ervan gecorrumpeerd waren, waarschijnlijk door het Gilead Science 
laboratorium.  

Professor Raoult ging eind augustus met pensioen. Hij mocht zijn pensioen niet combineren met 
zijn functie als directeur van de IHU van Marseille. Een inspectie van het ministerie van 
Volksgezondheid heeft zojuist zijn bestuur en zijn eerlijkheid in twijfel getrokken.  

Talrijke studies hebben echter aangetoond dat dit geneesmiddel zeer doeltreffend is indien het in 
de eerste fase van de ziekte wordt voorgeschreven.  

De voormalige adviseur van president Trump, Peter Navarro, heeft in de Washington Times een 
opiniestuk gepubliceerd tegen de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Volgens statistische 
studies zouden, als de FDA het gebruik ervan had toegestaan, tussen 570.000 en 810.000 
Amerikanen zijn gered.



Israël heeft vier Boeing KC-46 tankvliegtuigen 
gekocht dankzij Amerikaanse subsidies. De 
eerste wordt in 2024 geleverd. Tsahal zou ze 
kunnen gebruiken om in te grijpen bij verre 
doelen zoals Iran.

Verenigde Staten

Het Hooggerechtshof  oordeelde in het voordeel 
van een voetbalcoach van een openbare 
middelbare school die na de wedstrijd op de 50-
yardlijn heeft gebeden, gevolgd door  een aantal 
spelers. Hij was ontslagen omdat hij een religie 
oplegde aan studenten. Het besluit keert de visie
over de plaats van religie in scholen om die sinds
de jaren zestig overheersend is geweest.

De procureurs-generaal van Missouri en 
Louisiana hebben in samenwerking met de New
Civil Liberties Alliance documenten vrijgegeven 
waaruit blijkt dat de federale overheid 
incestueuze relaties onderhoudt met de sociale 
media. Daarbij is zij erin geslaagd talrijke 
accounts te laten verdwijnen in strijd met de 
door het Eerste Amendement gewaarborgde 
vrijheid van meningsuiting.

De Defence Innovation Unit (DIU) heeft haar 
jaarverslag, State of  the Space Industrial Base, 
uitgebracht. Het concludeert dat na uitstel van 
diverse strategische beslissingen de Amerikaanse
ruimtevaartindustrie wordt ingehaald door die 
van China.

Volgens admiraal Scott Pappano, de 
programmadirecteur van de marine, kunnen de 
Amerikaanse scheepswerven de aan Australië 
voorgestelde onderzeeërs niet bouwen. Ze zijn al
verzadigd, zei hij.

President Biden (79) zou de voorzitter van het 
Huis van Afgevaardigden, de Democraat Nancy
Pelosi (82), beloofd hebben haar na de 
tussentijdse verkiezingen tot ambassadeur in 
Rome te benoemen.

Τurkije

De Turkse ministers van Buitenlandse Zaken en 
van Defensie en het hoofd van de geheime 

dienst (MİT) hebben op 1 september in Ankara 
de belangrijkste Libische leiders ontvangen. De 
gesprekken werden bijgewoond door Abdul 
Hamid Dbeibah (premier van de regering in 
Tripoli) en Khalid al-Mishri (voorzitter van de 
Eerste Kamer) aan de ene kant; Fathi Bashagha 
(premier van de regering in Sirte) en Aquila 
Saleh (voorzitter van de Tweede Kamer) aan de 
andere kant. Dit overleg kwam minder dan een 
week nadat de twee partijen in Tripoli slaags 
raakten, waarbij 32 doden vielen.

Libië

Het Hof  van Parijs heeft erkend dat de Libische 
Nationale Oliemaatschappij (NOC) voortkomt 
uit de Libische regering, ook al beweren twee 
afzonderlijke entiteiten die regering te 
vertegenwoordigen. Bijgevolg zullen de 
schuldeisers van Libië het hun verschuldigde 
geld kunnen innen voor rekening van de 
oliemaatschappij.

China

Minder dan een kwartier voor het einde van 
haar mandaat heeft de Hoge Commissaris voor 
de mensenrechten van de VN, Michelle 
Bachelet, een rapport uitgebracht waarin zij 
China beschuldigt van mogelijke misdaden 
tegen de menselijkheid tegen Oeigoerse 
moslims. De beschuldigingen van het 
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken
worden herhaald, maar gebagatelliseerd. Maar 
hoewel de aangevoerde bronnen echter 
mishandelingen door de politie bevestigen, laten
zij absoluut niet de extrapolatie toe dat een 
miljoen mensen in heropvoedingskampen 
werden gefolterd.

Verenigd Koninkrijk

De Koningin, niet de Eerste Minister, kan de 
volgende Schotse leiders benoemen.

Elizabeth Truss is gekozen tot leider van de 
Conservatieve Partij door haar 172.000 leden. 
Zo werd zij de premier van de 67 miljoen 
Britten. De aanhang van de partij bestaat over 
het algemeen uit oudere provinciale burgers. Zij 
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zijn geenszins representatief  voor de andere 
onderdanen van Hare Majesteit.

Liz Truss heeft een zeer schijnheilige linkse 
achtergrond. Ze is nu een ultraliberale 
conservatief, bekend om haar buitenechtelijke 
affaires. Door haar gebrek aan intellectuele 
statuur is ze veel ambitieuzer dan ze aankan. Ze 
staat niet bekend om haar bijzondere 
overtuigingen.

Zodra zij in Downing Street aankwam, belde 
Liz Truss met de Oekraïense president, die als 
de belangrijkste bondgenoot van het Koninkrijk 
wordt beschouwd.

Oekraïne

Generaal Sergei Krisvonos, die de "integraal 
nationalistische" troepen van Oekraïne leidde 
tijdens de burgeroorlog in Donbass, heeft 
gesproken over de "honderdduizenden 
slachtoffers in het Oekraïense leger". Daarmee 
trok hij de officiële versie in twijfel, die slechts 
10.000 doden en 37.200 gewonden en vermisten
erkende.

Het Amerikaanse German Marshall Fund wil 
zich laten inspireren door het Marshallplan om 
Oekraïne met 100 miljard dollar weer op te 
bouwen.

Oekraïne heeft de Russische militaire basis in 
Saki op de Krim gebombardeerd. Het gebied 
heeft zich sinds het uiteenvallen van de USSR 
twee keer onafhankelijk verklaard, eerst in 1991 
en daarna in 2014, en is telkens opgenomen in 
de Russische Federatie, maar dit is niet 
bekrachtigd door de VN. Oekraïne blijft de 
Krim dus beschouwen als een afgescheiden 
gebied.

Heilige Stoel

Paus Franciscus heeft op 3 september het gezag 
van de Heilige Stoel over de Soevereine Orde 
van Malta herbevestigd. Hij wijzigde de statuten
en trok de privileges van de Europese adel in, 
die tot dan toe het alleenheerschappij over de 
Orde kon voeren. In het verleden verschafte de 

Orde dekking voor CIA-activiteiten in landen 
waar zij diplomatieke diensten had, terwijl de 
Verenigde Staten dat niet hadden.

Paus Franciscus heeft Johannes Paulus I, die in 
1978 33 dagen regeerde, zalig verklaard. Hij 
stierf  nadat hij eiste dat de rekeningen van het 
Vaticaan aan hem werden overgedragen. Het 
gerucht ging toen dat hij was vermoord door de 
kamerheer. Deze weigerde echter een autopsie 
te laten verrichten.

Frankrijk 

Frédéric Michel wordt op 12 september 
communicatieadviseur van president Macron. 
Hij was directeur van de denktank van Tony 
Blair, Policy Network (1999-2003), vervolgens 
lobbyist voor de Murdoch-groep (1999-2020) en 
ten slotte de rechterhand van James Murdoch in
het investeringsfonds Lupa Systems. Hij heeft 
gewerkt in Libanon, Jordanië, Italië, het VK en 
de VS.

Duitsland

Duitsland verdenkt twee hoge ambtenaren van 
het ministerie van Economische Zaken van 
spionage voor Rusland. De twee burgers steken 
hun sympathie voor Rusland niet onder stoelen 
of  banken, maar ontkennen de beschuldigingen.
Er kon geen bewijs tegen hen worden 
ingebracht.

Polen

Ter gelegenheid van de Poolse verjaardag van 
de Tweede Wereldoorlog, op 1 september, werd 
een driedelig rapport uitgebracht door een 
commissie van historici in het Koninklijk 
Kasteel in Warschau. Het sluit een werk van vijf
jaar af. Bij die gelegenheid kondigde de 
voorzitter van de partij Recht en 
Rechtvaardigheid en ware meester van het land,
Jaroslaw Kaczynski, aan dat zijn land 1,3 
miljard aan herstelbetalingen van Duitsland zou 
eisen.
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Tsjechië

De directeur van de buitenlandse 
inlichtingendienst (Bureau voor buitenlandse 
betrekkingen en informatie), Petr Mlejnek, werd 
gedwongen ontslag te nemen. Hij wordt ervan 
beschuldigd in het verleden banden te hebben 
gehad met de van fraude beschuldigde 
zakenman Michal Redl. De heer Redl, die 
verscheidene malen in een psychiatrisch 
ziekenhuis is opgenomen, kon niet voor de 
rechter worden gebracht vanwege zijn 
geestelijke toestand.

Somalië

Volgens de VN wordt in oktober een 
hongersnood verwacht in Somalië.

USSR

Michail Gorbatsjov, de enige president van de 
USSR, is op 30 augustus overleden. Hij had een 
einde gemaakt aan de "Brezjnev-doctrine", 
d.w.z. aan het Sovjetimperialisme in Midden-
Europa. Daarmee had hij middelpuntvliedende 
krachten ontketend die hij niet meer kon 
stoppen. Hij kon de ontbinding van de USSR 
niet voorkomen.  Als gevolg van westerse 
sancties kon geen enkel staatshoofd of  
regeringsleider van het voormalige 
Warschaupact zijn begrafenis bijwonen, met 
uitzondering van de Hongaarse premier Viktor 
Orbán, die de Europese Unie trotseerde.

Europese Unie

De hoge vertegenwoordiger van de EU voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep 
Borell, noemde de Russische Federatie een 
"fascistisch regime". Hij geeft er de voorkeur aan
de Oekraïense "democratie" te steunen, ook al 
heeft die de politieke partijen van de oppositie 
verboden en de controle over alle media 
overgenomen.

Verenigde Naties

Alexei Drobinin, directeur planning van het 
Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, 

zei op 4 september dat de kwestie van de 
verhuizing van het VN-hoofdkwartier uit de 
Verenigde Staten wordt besproken. Washington 
negeert zijn verplichtingen als gastland van de 
organisatie en weigert visa aan Russische 
diplomaten en die van andere staten die 
Rusland steunen.

Arabische Liga

Syrië heeft tijdens de top in Algiers op 1 en 2 
november aangekondigd dat het niet opnieuw 
lid zal worden van de Arabische Liga. Algerije 
bedankte Syrië voor zijn terugtrekking, in de 
wetenschap dat het zou trachten de Arabische 
eenheid te hervormen en dat de herintegratie 
van Damascus de Arabieren zou verdelen. 
Algiers en Damascus vinden het belangrijker dat
de volgende Saheloorlog, die Washington 
voorbereidt, wordt voorkomen.

Organisatie van Amerikaanse Staten

Na de 15e conferentie van de ministers van 
Defensie van Amerika in juli in Brasilia zijn het 
de ministers van Defensie, en niet de regeringen,
die het Amerikaanse voorstel voor een 
"geïntegreerde afschrikking" ter bescherming 
van het continent zullen goedkeuren. Historisch 
gezien was de OAS een militaire alliantie, 
opgericht in 1942, geen politiek forum. Vandaag
de dag zijn slechts 9 van de 34 ministers van 
Defensie burgers.

De VS hebben nota genomen van de Indo-
Russische militaire toenadering, die tot uiting 
komt in de Vostok-2022-oefeningen. Zij menen 
dat de quad-formule (Australië, VS, India, 
Japan) voorlopig gedoemd is te mislukken en 
versterken de AP4 (Zuid-Korea, Japan, Nieuw-
Zeeland, VS). Het doel is om het NAVO-model 
op te leggen in Azië en de Stille Oceaan.  

Zuid-Korea was gastheer voor de 54 staten die 
deelnemen aan de Seoul Defence Dialogue 
(SDS), een forum dat in 2012 van start ging met 
slechts 7 deelnemers.  

Zuid-Korea heeft onlangs samen met de 
Verenigde Staten de Ulchi Freedom Shield-
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oefeningen gehouden, waarbij een oorlog met 
Noord-Korea wordt gesimuleerd. Het zal zijn 
militaire begroting in 2023 met 4,6% verhogen. 
Het zal groter worden dan dat van het Japanse 
leger.

Shanghai Samenwerkingsorganisatie

President Xi zal volgende week de top van de 
Shanghai Cooperation Organisation in 
Oezbekistan bijwonen. Dit wordt de eerste reis 
van de Chinese leider in drie jaar. Hij zal een 
een-op-een ontmoeting hebben met zijn 
Russische collega.

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

Griekenland heeft zijn Navo-partners 
geschreven om zich te beklagen over de officiële 
retoriek van Turkije over de betwiste eilanden in
de Egeïsche Zee. President Erdoğan heeft de 
afgelopen dagen meermaals herhaald dat 
Turkije bereid is "het juiste te doen" als Athene 
wapens installeert op de eilanden,  die het op 
grond van de nationale eed van 1920 opeist. De 
VN erkent deze niet-reguliere aanspraken niet.

Voltaire, internationaal nieuws. ISSN in uitvoering.  

Uitgever: Thierry Meyssan, SASU met een 
kapitaal van 1000 euro, 23 rue Antigna, 45000 
Orléans, Frankrijk.  
Mail: thierry.meyssan@voltairenet.org  
Directeur van de publicatie: Thierry Meyssan.  
46 nummers per jaar. Jaarabonnement: 150 
euro. Verkoop per uitgave: 5 euro

5 - Voltaire, Internationaal nieuws  - N°5 - 9 september 2022

https://buy.stripe.com/6oE02ebCCaJA72o3cm
https://buy.stripe.com/6oE02ebCCaJA72o3cm


- Supporters and opponents     : a history of the   
Muslim Brotherhood’s second prison ordeal, 
1954–1964, Mathias Ghyoot, Middle Eastern 
Studies.
https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2110492

- A war waiting to happen     : How Menachem   
Begin and his administrations paved the way to 
the 1982 Lebanon war, Dan Naor, Middle 
Eastern Studies.
https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2117698

- Israel’s inter-war campaigns doctrine     : From   
opportunism to principle, Itamar Lifshitz & Erez
Seri-Levy, Journal of Strategic Studies.
https://doi.org/10.1080/01402390.2022.2104254

- The extension of Turkish influence and the use
of drones, Won-June Hwang & Seung-Hoon 
Song, Comparative Strategy.
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111907

- Strategic hedging in the Black Sea     : The case   
of Turkey versus Russia, Eray Alim, 
Comparative Stratetgy.
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111908

- Transformation of an insurgent group into a 
political party     : Case study of RPF and FARC  ,

Šárka Zoulová & Veronika Čáslavová, 
Comparative Strategy.
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111916

- CIA/SOF convergence and congressional 
oversight, Jennifer D. Kibbe, Intelligence and 
National Security. 
https://doi.org/10.1080/02684527.2022.2104015

- Israeli defense intelligence (IDI)     : adaptive   
evolution in the interaction between collection 
and analysis, Itai Shapira & David Siman-Tov, 
Intelligence and National Security.
https://doi.org/10.1080/02684527.2022.2110652

- Supporting African Partner States Through 
European Military Assistance Programmes, Nils
Zimmermann, Ivor Wiltenburg & Jahara 
Matisek, The RUSI Journal. 
https://doi.org/10.1080/03071847.2022.2103728

- Japan in the Gulf     : Hedging between   
Washington and Tehran     ?  , Yee-Kuang Heng, 
The International Spectator.
https://doi.org/10.1080/03932729.2022.2113659

- The European Council as a crisis manager and 
fusion driver     : assessing the EU’s fiscal   

6 - Voltaire, Internationaal nieuws  - N°5 - 9 september 2022

Documentatie-
aanvulling

Wetenschappelijke tijdschriften

https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2110492
https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2110492
https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2110492
https://doi.org/10.1080/07036337.2022.2111418
https://doi.org/10.1080/07036337.2022.2111418
https://doi.org/10.1080/03932729.2022.2113659
https://doi.org/10.1080/03932729.2022.2113659
https://doi.org/10.1080/03932729.2022.2113659
https://doi.org/10.1080/03071847.2022.2103728
https://doi.org/10.1080/03071847.2022.2103728
https://doi.org/10.1080/03071847.2022.2103728
https://doi.org/10.1080/02684527.2022.2110652
https://doi.org/10.1080/02684527.2022.2110652
https://doi.org/10.1080/02684527.2022.2110652
https://doi.org/10.1080/02684527.2022.2110652
https://doi.org/10.1080/02684527.2022.2104015
https://doi.org/10.1080/02684527.2022.2104015
https://doi.org/10.1080/02684527.2022.2104015
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111916
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111916
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111916
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111908
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111908
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111908
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111907
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111907
https://doi.org/10.1080/01495933.2022.2111907
https://doi.org/10.1080/01402390.2022.2104254
https://doi.org/10.1080/01402390.2022.2104254
https://doi.org/10.1080/01402390.2022.2104254
https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2117698
https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2117698
https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2117698
https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2117698
https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2110492


response to the COVID-19 pandemic, Lucas 
Schramm & Wolfgang Wessels, Journal of 
European Integration.
https://doi.org/10.1080/07036337.2022.2111418

- The Rise of ISIS as a Partial Surprise     : An   
Open-Source Analysis on the Threat Evolution 
and Early Warnings in the United Kingdom, 
Aviva Guttmann, International Journal of 
Intelligence and CounterIntelligence.
https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2095543

- Former Nazis in German Intelligence Politics     :  
The Exposure of Moles and Reckless Decision 
Making, 1959–1962, Danny Orbach, 
International Journal of Intelligence and 
CounterIntelligence.
https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2104056

- The political economy of US maritime strategy
in the Indo-Pacific, Thomas Furse, The Pacific 
Review. 
https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2111455

- The donbas in flames     : an operational level   
analysis of Russia”s 2014-2015 donbas 
campaign, Amos C. Fox, Small Wars & 
Insurgencies. 
https://doi.org/10.1080/09592318.2022.2111496

- The East Wind Prevails     ? Russia’s Response to  
China’s Eurasian Ambitions, Jeffrey Mankoff, 
Europe-Asia Studies. 
https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2102150

- The Ideological Indoctrination through ISIS 
Textbooks, Olivier Arvisais, Mathieu Guidère, 
Lydie C. Belporo, Maxime Bérubé, Chirine 
Chamsine & Mohamed Amine Mahhou, Studies
in Conflict & Terrorism. 
https://doi.org/10.1080/1057610X.2022.210677
8 
- ‘Security Is a Prerequisite for Development’     :   
Consensus-Building toward a New Top Priority 
in the Chinese Communist Party, Howard 
Wang, Journal of Contemporary China. 

https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2108681

- Becoming a Ganbu     : China’s Cadre Training   
School System, David Shambaugh, Journal of 
Contemporary China. 
https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2109008

- Border securocracy     : Global expansion of the   
U.S. Department of homeland security 
bureaucratic apparatus before, during and 
beyond covid-19, Terence Michael Garrett, 
Administrative Theory & Praxis. 
https://doi.org/10.1080/10841806.2022.2112454

- Protests by journalists in competitive 
authoritarian regimes     : repertoire and impact in   
the case of Ukraine (2010-14), Heiko Pleines & 
Esther Somfalvy, Democratization.
https://doi.org/10.1080/13510347.2022.2115032

- Israel’s natural gas sector’s first year with the 
Chevron Corporation, Glen Segell, Israel 
Affairs.https://doi.org/10.1080/13537121.2022.2
112382 
- The ideology of American exceptionalism     :   
American nationalism’s nom de plume, Brendon
O’Connor, Lloyd Cox & Danny Cooper, 
Journal of Political Ideologies.
https://doi.org/10.1080/13569317.2022.2112126

- ‘We are at war’     : securitisation, legitimation   
and COVID-19 pandemic politics in France, Hai
Yang, Contemporary Politics.
https://doi.org/10.1080/13569775.2022.2118426

- Information warfare     : methods to counter   
disinformation, Andrew Dowse & Sascha Dov 
Bachmann, Defense & Security Analysis.
https://doi.org/10.1080/14751798.2022.2117285

7 - Voltaire, Internationaal nieuws  - N°5 - 9 september 2022

https://doi.org/10.1080/14751798.2022.2117285
https://doi.org/10.1080/14751798.2022.2117285
https://doi.org/10.1080/14751798.2022.2117285
https://doi.org/10.1080/13569775.2022.2118426
https://doi.org/10.1080/13569775.2022.2118426
https://doi.org/10.1080/13569775.2022.2118426
https://doi.org/10.1080/13569317.2022.2112126
https://doi.org/10.1080/13569317.2022.2112126
https://doi.org/10.1080/13569317.2022.2112126
https://doi.org/10.1080/13537121.2022.2112382
https://doi.org/10.1080/13537121.2022.2112382
https://doi.org/10.1080/13537121.2022.2112382
https://doi.org/10.1080/13537121.2022.2112382
https://doi.org/10.1080/13510347.2022.2115032
https://doi.org/10.1080/13510347.2022.2115032
https://doi.org/10.1080/13510347.2022.2115032
https://doi.org/10.1080/13510347.2022.2115032
https://doi.org/10.1080/10841806.2022.2112454
https://doi.org/10.1080/10841806.2022.2112454
https://doi.org/10.1080/10841806.2022.2112454
https://doi.org/10.1080/10841806.2022.2112454
https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2109008
https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2109008
https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2109008
https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2108681
https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2108681
https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2108681
https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2108681
https://doi.org/10.1080/1057610X.2022.2106778
https://doi.org/10.1080/1057610X.2022.2106778
https://doi.org/10.1080/1057610X.2022.2106778
https://doi.org/10.1080/1057610X.2022.2106778
https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2102150
https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2102150
https://doi.org/10.1080/09668136.2022.2102150
https://doi.org/10.1080/09592318.2022.2111496
https://doi.org/10.1080/09592318.2022.2111496
https://doi.org/10.1080/09592318.2022.2111496
https://doi.org/10.1080/09592318.2022.2111496
https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2111455
https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2111455
https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2111455
https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2104056
https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2104056
https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2104056
https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2104056
https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2095543
https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2095543
https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2095543
https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2095543
https://doi.org/10.1080/07036337.2022.2111418
https://doi.org/10.1080/07036337.2022.2111418

