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Oorlogsverklaring aan Duitsland en Rusland

De North Stream en North Stream 2 gaspijpleidingen werden gesaboteerd door duikers met zware 
explosieven die door onderwaterdrones werden afgeleverd, met als gevolg dat de gasprijzen in 
Europa met 12,8% stegen. De operatie vond plaats in de internationale wateren bij Denemarken 
en Zweden. 
De Oekraïense regering beschuldigde Rusland ervan zijn eigen pijpleidingen te saboteren. 
 President Biden heeft de Amerikaans-Israëlische Straussiaan Amos Hochstein gekozen als zijn 
senior adviseur voor energiezekerheid. Deze voormalige speciale gezant van Obama voor 
internationale energiezaken was directeur van Naftogaz, het belangrijkste Oekraïense gasbedrijf. 
Hij speelde een centrale rol bij de aanleg van gaspijpleidingen in de Middellandse Zee en is nu 
voorzitter van de Israëlisch-Libanese onderhandelingen over offshore koolwaterstofvelden. In 
Oekraïne speelde hij een centrale rol bij de bescherming van Hunter Biden, directeur van 
Burisma. 
 Op 7 december 2021 zei de nationale veiligheidsadviseur Straussiaan Jacob Sulivan : "Als 
Vladimir Poetin wil dat de toekomstige Nord Stream 2 gas vervoert, mag hij niet het risico nemen 
om Oekraïne binnen te vallen". 
 Volgens de Zweedse krant Nya Dagbladet heeft de Rand Corporation in januari een rapport 
uitgebracht met de titel Weg Duitsland, maak de VS sterker. Het document pleit ervoor Duitsland en 
Rusland te betrekken bij een oorlog in Oekraïne, zodat Berlijn geen Russisch gas meer kan 
gebruiken.
Het werd ontkend door Rand Corporation , maar deze had twee openbare rapporten geschreven 
waarin werd gepleit voor een oorlog in Oekraïne om Rusland te dwingen zich te veel in te zetten 
en zo zichzelf  te verzwakken. Rand Corporation had deze rapporten op 5 september 2019 aan 
Amerikaanse parlementariërs gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het Amerikaanse Huis van 
Afgevaardigden.

Tijdens zijn persbriefing op 7 februari op de ontvangst van bondskanselier Scholz in het Witte 
Huis zei president Biden : "Als als Rusland [Oekraïne] binnenvalt, dat betekent tanks of  troepen 
die de grens van Oekraine weer oversteken dan zal er geen Noordstream meer zijn, we zullen er 
een eind aan maken”. Hij had duidelijk gemaakt dat het niet zo ver zou komen als de VS en 
Duitsland verenigd bleven.

(vervolg op pagina 2)
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Duitsland had ervoor gekozen zijn Amerikaanse 
bondgenoot slechts gedeeltelijk tevreden te 
stellen. Zij liet het vervoer van North Stream 
doorgaan en blokkeerde de ingebruikneming 
van North Stream 2 op 22 februari. 
 Sindsdien bereiden Navy Seals (marine duikers)
zich voor op interventies in het Deense en 
Noorse maritieme domein. 
 De voormalige minister van Defensie en 
Buitenlandse Zaken, en later voorzitter van de 
Tweede Kamer, de zeer Atlantische Radosław 
Sikorski, bedankte de VS voor het saboteren van
de Nord Stream en Nord Stream 2 pijpleidingen.

Europese Unie

Veel beroepsorganisaties, waaronder 
Eurometaux, waarschuwen dat de energiekosten
veel meer zullen stijgen dan voorspeld. Dit zou 
leiden tot een de-industrialisatie van de EU en 
een inkomensdaling van ten minste 30 %.

Het Militair Comité van de Europese Unie 
(EUMC) is in Praag bijeengekomen. Het 
coördineert de inzet van EU-troepen in het 
kader van de crisis in Oekraïne.

Duitsland

Kanselier Olaf  Scholz heeft de Verenigde 
Arabische Emiraten bezocht en daar een 
energieovereenkomst ondertekend. De Emiraten
zullen 250.000 ton diesel per maand leveren in 
2023 en vloeibaar gas zodra de terminal in 
Brunsbüttel (aan de ingang van het Kiel-kanaal 
dat de Noordzee met de Oostzee verbindt) in 
bedrijf  wordt genomen.

In een interview met de New York Times op 25 
september verklaarde kanselier Olaf  Scholz dat 
zijn land geen tanks naar Oekraïne zou sturen, 
omdat dit een ernstige escalatie zou betekenen. 
"Deze oorlog is zeer gevaarlijk," zei hij. Dit is de 
eerste keer dat een NAVO-lidstaat beperkingen 
oplegt aan zijn steun voor Oekraïne.

De Duitse luchtmacht neemt deel aan 
oefeningen van Japanse legers ter voorbereiding 

op een mogelijke oorlog met China. Duitsland 
hoopt een rol te spelen in de Indo-Pacific. 
Tegelijkertijd heeft Berlijn aangekondigd zijn 
handelsafhankelijkheid van Peking te willen 
verminderen.

Duitsland, Spanje en Portugal lobbyen bij 
Frankrijk om een gaspijpleiding door zijn 
maritieme domein te mogen aanleggen. Het zou
essentieel zijn voor de Duitse economie na de 
Amerikaanse sabotage van de Nord Stream 
pijpleidingen en de EU-sancties tegen Rusland.

Frankrijk

France-Télévision zal dagelijks een kort 
"elektriciteitsweerbericht", Ecowatt, uitzenden 
om de Fransen in real time te informeren over 
hun elektriciteitsverbruik en hen op te roepen 
hun elektrische apparaten uit te schakelen in 
geval van zeer hoog verbruik. Het zal worden 
voorgesteld als een ecologische inspanning, 
terwijl het in feite gaat om het compenseren van
het tekort als gevolg van het gebrek aan 
onderhoud van de krachtcentrales en de sancties
tegen Rusland.

De parlementaire groep Renaissance (de partij 
van president Macron) heeft gevraagd om een 
parlementaire onderzoekscommissie naar de 
Russische financiering van politieke partijen. 
Marine Le Pen’s Rassemblement National is een
direct doelwit. Zij vroeg onmiddellijk om 
uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle 
buitenlandse financiering, waardoor geen enkele
in het parlement vertegenwoordigde partij 
buiten schot zou blijven.
De belangrijkste verborgen financiers van de 
Franse politiek zijn de Verenigde Staten, Qatar 
en de Democratische Republiek Congo.

Noorwegen

Noorwegen heeft besloten grootmeester Sergey 
Karjakin te verbieden deel te nemen aan 
schaaktoernooien. Op 12-jarige leeftijd was 
Karjakin de jongste grootmeester in de 
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geschiedenis. Hij werd zes maanden verbannen 
van internationale toernooien na zijn steun aan 
de Russische militaire operatie tegen de 
Oekraïense "nazi’s". Geboren op de Krim, deed 
hij in 2009 afstand van het Oekraïense 
staatsburgerschap voor het Russische 
staatsburgerschap.

Litouwen

Na de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland heeft 
Litouwen zijn leger op scherp gezet.

Verenigd Koninkrijk

Volgens de Bank of  England verkeert de Britse 
economie nu in een recessie. De inflatie versnelt 
tot meer dan 10%. De rente staat al op 2,25% 
en zal naar verwachting stijgen met de inflatie.

Mali

Kolonel Abdoulaye Maïga, interim-premier van 
Mali, heeft bij de Verenigde Naties het "diep 
anti-Franse" karakter van de huidige Franse 
autoriteiten aan de kaak gesteld, die "het 
verworven humanistische erfgoed van de 
filosofen van de Verlichting hebben verraden en 
zijn veranderd in een junta in dienst van het 
obscurantisme". Volgens hem is hun praktijk nu 
"neokoloniaal, neerbuigend, paternalistisch en 
revanchistisch".
Mali heeft op 15 augustus. om een 
spoedvergadering van de Veiligheidsraad 
verzocht. "Bamako hekelde de negatieve 
invloeden van buitenaf  en de pogingen om 
bepaalde entiteiten die legaal in Mali aanwezig 
zijn te gebruiken om verborgen agenda’s te 
dienen, onder meer door de kwestie van de 
mensenrechten uit te buiten voor 
destabiliseringsdoeleinden. Vijf  weken later 
heeft deze vergadering nog steeds niet 
plaatsgevonden.

Syrië

De Nationale Coalitie van oppositionele en 
revolutionaire krachten kan zich niet langer 

bedruipen. Donaties uit Qatar zijn schaars, 
terwijl die uit Turkije drastisch zijn verminderd 
als gevolg van de "economische crisis". Een 
delegatie naar de Algemene Vergadering van de 
VN reisde op kosten van een niet-
geïdentificeerde Duitse stichting. Het lijkt erop 
dat Turkije in het kader van de toenadering 
tussen Ankara en Damascus een nieuwe 
structuur voorbereidt, met een meer verzoenend
karakter, om de Syrische oppositie in 
ballingschap te vertegenwoordigen.

Iran

De opstand tegen de 
[deugdzaamheidsbevorderende en 
zedenremmende] politie verspreidt zich nu over 
het hele land. Het is geen beweging die 
vergelijkbaar is met de Groene Revolutie van 
2009. Deze keer zijn alle sociale klassen erbij 
betrokken.
Een onbekende mogendheid, die de Verenigde 
Staten of  Israël zou kunnen zijn, heeft via PKK-
bases in Iraaks Koerdistan wapens naar Iraans 
Koerdistan gestuurd. Bij twee grensovergangen 
vonden botsingen plaats. Uiteindelijk 
bombardeerden de Iraanse Revolutionaire 
Garde de PKK-bases. De vijanden van Iran 
hopen de beweging tegen het klerikale bewind 
om te zetten in separatisme.
Sinds het begin van het jaar heeft Turkije meer 
dan 400 PKK-soldaten gedood, ook in Irak. 
Maar pas nu heeft de secretaris-generaal van de 
VN, António Guterres, opgeroepen de 
soevereiniteit van Irak te respecteren.

President Zelensky heeft de diplomatieke 
betrekkingen met Iran verbroken. Officieel is dit
niet om Oekraïne op één lijn te krijgen met de 
Amerikaanse sancties, maar bedoeld om de 
verkoop van drones door Teheran aan Rusland 
aan te klagen. 
Toen deze verkopen door Washington werden 
aangekondigd, ontkenden Moskou en Teheran 
ze.
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Palestina

De toespraak van president Abbas bij de VN 
was zeer intrigerend. Hij klaagde over de niet-
uitvoering van VN-resoluties en de Oslo-
akkoorden, veroordeelde verzetsbewegingen die 
geweld gebruikten ?? en kondigde juridische 
initiatieven aan om de staat Palestina door de 
VN te laten erkennen, ondanks het Amerikaans-
Israëlische verzet, en om de Israëlische 
misdaden in Palestina te laten veroordelen.

Ter gelegenheid van het Joods Nieuwjaar (Roch 
Hachana) vielen radicale joodse kolonisten het 
terrein van de Al-Aqsa moskee binnen en greep 
de Israëlische politie in tegen protesterende 
Palestijnen.

De Israëlische stafchef, Aviv Kokhavi, heeft 
toestemming gegeven voor het gebruik van 
dodelijke drones voor het uitvoeren van gerichte
moordaanslagen op de Westelijke 
Jordaanoever / Judea-Samaria.

Tunesië

De voormalige premier, lid van de 
Moslimbroederschap en de Ennahdha-partij, Ali
Larayedh, is gearresteerd wegens het 
organiseren van het zenden van jihadisten naar 
Syrië.
Toen hij aan de macht was, gaf  hij de voorkeur 
aan de Liga voor de Bescherming van de 
Revolutie, de militie van de Broederschap in 
Tunesië.

4 - Voltaire, Internationaal Nieuws - N°8 - 30 september 2022

Israël en Oekraïne

De Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, klaagde dat hij geen offensieve wapens van Israël 
had ontvangen.

Terwijl hij uitstekende betrekkingen had met Benjamin Netanyahu en zeer slechte betrekkingen 
met Naftali Bennett, is hij niet in staat de woorden van Yair Lapid in daden om te zetten.
Benjamin Netanyahu is de zoon van Bension Netanyahu. Deze laatste werd in 1940 de privé-
secretaris van de grondlegger van het "revisionistische zionisme", de Oekraïner Vladimir 
Jabotinsky. In 1921 ondertekende Jabotinsky een overeenkomst met het hoofd van de Oekraïense 
"integraal nationalistische" regering, Symon Petliura, die kort daarvoor 40.000 Joden had 
afgeslacht. Het voorzag in de oprichting van een Joodse gendarmerie om Joden te beschermen in 
ruil voor hun neutraliteit in de komende oorlog tegen de bolsjewieken. 
Petliura was de beschermheer van de grondlegger van de "integrale nationalist", de antisemitische 
theoreticus Dmytro Dontsov (later de leider van het Reinhard Heydrich Instituut). De hele 
Oekraïense Joodse gemeenschap veroordeelde de overeenkomst, die pas bekend werd na 
Jabotinsky’s verkiezing tot voorzitter van de Wereld Zionistische Organisatie. Benjamin Netanyahu
beweert dat Petliura niet antisemitisch was en dat de bloedbaden waren georganiseerd door 
partijen die hem hadden overrompeld. David Ben Gurion, stichter van de staat Israël, noemde 
Jabotinsky een "fascist" en "mogelijk een nazi".
Naftali Bennett, die door de voormalige ambassadeur van Israël in Oekraïne over de details van 
de zaak werd ingelicht, weigerde Oekraïne te steunen tegen Rusland. Hij adviseerde zelfs president
Zelenski om de Russische eisen te accepteren en de "integrale nationalisten" (door Moskou 
omschreven als "nazi’s") te ontwapenen.
Daarentegen sloot Yair Lapid zich aan bij Washington. Maar, ondanks zijn beloften, heeft hij de 
aan Oekraïne beloofde wapens, waaronder het antiraketsysteem "Iron Dome", niet geleverd.



Saoedi-Arabië

Koning Salman (86) heeft besloten zijn functie 
van premier te delegeren aan kroonprins 
Mohamed ben Salman. Voortaan zal deze de 
Raad van Ministers voorzitten in zijn plaats. De 
koning heeft ook het kabinet herschikt.

Rusland

President Vladimir Poetin vaardigde nieuwe 
wetten uit die de straffen in oorlogstijd verhogen
tot een niveau dat nog lager ligt dan dat van de 
Franse Code of  Military Justice. Het voorziet met 
name in gevangenisstraffen van 3 tot 10 jaar 
voor deserteurs. Deze wetten zijn vooral bedoeld
om bedrijven te straffen die worden gevorderd 
in het kader van de "speciale militaire operatie" 
tegen Oekraïense "nazi’s" omdat zij hun 
contracten niet nakomen.
In tegenstelling tot wat westerse persbureaus 
beweren, betreft de mobilisatie alleen veteranen 
met gevechtservaring. Universitaire professoren 
zijn vrijgesteld.
Meer dan 250.000 mensen gingen in één week 
in ballingschap. President Poetin voert hetzelfde 
beleid als president al-Assad in Syrië : laat 
degenen die weigeren het land te verdedigen, 
vertrekken. Hij had aan het begin van het 
conflict al aangekondigd dat hij zich er niet 
tegen zou verzetten.

De westerse landen zijn verdeeld over het asiel 
dat aan Russische bannelingen moet worden 
verleend. De Baltische landen zijn argwanend 
over door Moskou geïnfiltreerde agenten in deze
golf. Frankrijk en Duitsland zijn daarentegen 
voor.

Oekraïne

De website Myrotvorets ("Vredestichter") van de 
Oekraïense "integrale nationalist" George Tuka 
heeft bijna 200.000 personen opgesomd voor 
executie. De lijst omvat inwoners van de Krim, 
journalisten (waaronder enkele van onze 

medewerkers) en politici als Gerhard Schröder, 
Henry Kissinger en Ségolène Royal.

De oblasten Zaporijjia en Kherson stemden in 
referenda met respectievelijk 93% en 87% voor 
onafhankelijkheid en lidmaatschap van de 
Russische Federatie. Dit overleg had het einde 
van de oorlog kunnen betekenen, als het door 
het Westen was geaccepteerd. Anders zal 
Rusland met geweld gedwongen worden zijn 
operatie voort te zetten en de rest van 
Novorossia, inclusief  Transnistrië, te bevrijden. 
Dit gebied ligt niet in Oekraïne, maar in 
Moldavië. Rusland zal er dan van worden 
beschuldigd zijn voormalige rijk te hervormen.
Honderd buitenlandse waarnemers uit 40 
landen controleerden het goede verloop van de 
verkiezingen.

Volksrepublieken Donetsk en Lugansk

De twee Volksrepublieken van de Donbass 
hebben hun wens om via een referendum tot de 
Russische Federatie toe te treden opnieuw 
kenbaar gemaakt. Donetsk met 99% en Lugansk
met 98%.

Verenigde Staten

De Amerikaanse ambassade in Moskou heeft al 
haar burgers in het land gevraagd onmiddellijk 
te vertrekken. Er staat dat aangezien de vluchten
volgeboekt zijn, de Amerikaanse burgers zo snel 
mogelijk per auto moeten vluchten.

De groene senator Kyrsten Sinema (Democraat,
Arizona) voert campagne voor het herstel van de
gekwalificeerde meerderheid van 60 op 100 
(60%) voor alle besluiten van de Senaat (en niet 
voor de belangrijkste zoals nu). Dit gaat over het
herstellen van elementen van consensus in de 
Amerikaanse politiek.

Het persteam van president Biden heeft 
journalisten die hem vragen probeerdente 
stellen over de oorlog in Oekraïne en de 
problemen van de Amerikaanse economie 
hardhandig de deur gewezen.
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Uit angst voor conflicten heeft Apple de 
productie van zijn iPhone 14’s verplaatst van 
China naar India.

Volgens Strider Technologies zijn tussen 1987 
en 2021 162 wetenschappers die ooit in het Los 
Alamos National Laboratory werkten, naar 
China verhuisd om voor het 
Volksbevrijdingsleger te werken.

De US Postal Service bespioneerde alle 
uitwisselingen met betrekking tot wapenbezit en 
pro-Trump protesten als onderdeel van een 
geheim programma genaamd het Internet 
Covert Operations Program (iCOP).

De federale regering heeft 1,5 miljard dollar 
beschikbaar gesteld voor federale staten om 
laadstations voor elektrische voertuigen te 
bouwen.

President Biden heeft Senator Jackie Walorski 
gevraagd hem te vergezelenbij een 
persconferentie. Helaas is zij op 3 augustus 
overleden.

Nicaragua

Nicaragua heeft de Amerikaanse zender CNN 
in zijn Spaanse versie gecensureerd.

Colombia

President Gustavo Petro heeft de grens met 
Venezuela na 7 jaar heropend.

Cuba

Het Cubaanse volk keurde de nieuwe 
gezinscode goed met 66 % van de stemmen, 
ondanks het verzet van de evangelische kerken. 
Het staat homohuwelijken en 
draagmoederschap toe. Zij verleent grootouders 
ruimere rechten ten aanzien van kleinkinderen. 
Het versterkt de bescherming van ouderen en de
maatregelen tegen gendergerelateerd geweld.

Japan

De Japanse consul in Vladivostock werd 
gearresteerd voor spionage. Hij werd geboeid en

geblinddoekt voordat hij werd losgelaten en 
gedeporteerd. Japan heeft de Russische 
ambassadeur in Tokio ontboden om hiertegen te
protesteren. De op heterdaad betrapte 
diplomaat werd niet langer beschermd door het 
Verdrag van Wenen, maar behield niettemin 
zijn immuniteit.

Covid-19

Volgens voormalig Macronistisch parlementslid 
Martine Wonner heeft president Macron 
zichzelf  tijdens de eerste vergadering van de 
Wetenschappelijke Raad uitgenodigd, vergezeld 
door Michel Joly, de directeur van Gilead 
Science France. Hij kondigde aan dat 
Remdisivir de oplossing voor de pandemie zou 
zijn.
Didier Raoult, die in deze Raad was benoemd, 
nam ontslag omdat hij weigerde het 
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Voltaire Netwerk analyse

- "Hoe kan de opmars naar oorlog gestopt 
worden     ?  ", door Thierry Meyssan, 27 
september 2022, 
Het is nog steeds mogelijk om de oorlog te 
stoppen. Dat kan alleen als beide partijen 
openlijk hun fouten erkennen. Het Westen 
erkende de staatsgreep van 2014 ; het probeerde
het bloedbad dat daarop volgde te stoppen, 
maar liet de (Integrale) Nationalisten er 
uiteindelijk mee doorgaan ; het bewapende 
Oekraïne in plaats van het te dwingen de 
akkoorden van Minsk 1 en 2 na te leven. 
Rusland van zijn kant heeft zonder overleg een 
brug gebouwd die de Zee van Azov afsluit.

- De "Amerikaanse Partij" in Italië", door 
Manlio Dinucci, 27 september 2022.
De verkiezing van Giorgia Meloni zal zeker 
dingen veranderen in Italië, maar niet in de 
buitenlandse betrekkingen van Rome. De 
Italianen komen niet in opstand tegen de 
oorsprong van hun problemen, maar slechts 
tegen enkele van de symptomen ervan.

https://www.voltairenet.org/article218119.html
https://www.voltairenet.org/article218108.html
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wondermiddel Remdisivir van Gilead Science te
accepteren. Gilead Science heeft vervolgens 
wetenschappers omgekocht om het 
geneesmiddel van professor Raoult, 
hydroxychloroquine, in The Lancet als dodelijk 
te beschrijven.
Gilead Science ishet transnationale 
farmaceutische bedrijfdat Donald Rumsfeld 
leidde. Nadat Rumsfeld opnieuw minister van 
Defensie van de VS werd, gaf  hij aan Dr Carter
Mecher en Dr Richard Hatchett de opdracht tot
een studie over hoe te reageren op een 
biologische terroristische aanval op Amerikaans 
grondgebied. In de studie werd aanbevolen de 
gezonde mensen thuis op te sluiten, wat leidde 
tot verontwaardiging bij Amerikaanse artsen die 
zich inzetten voor de bescherming van hun 
patiënten.
Donald Rumsfeld’s artsen, waaronder Dr. 
Anthony Fauci, vormden de "Red Dawn" 
discussiegroep in 2020, waarvan de e-mails 
werden onthuld door de New York Times. Dr. 
Hatchett werd de directeur van CEPI (Coalition 
for Epidemic Preparedness Innovations), ’s werelds 
toonaangevende lobby voor vaccins. President 
Macron heeft zojuist een 1,6 miljard euro 
bijgedragen aan het Global Fund, de entiteit die
door de G7 in 2000 in Okinawa in het leven 
heeft geroepen werd.

De voormalige directeur van het CDC in 
Atlanta, Robert Redfield, daagde Dr. Antony 
Fauci uit in een interview met The Disinformation 
Chronicle. Hij zei dat de directeur van het 
National Institute of  Allergy and Infectious 
Diseases (NIAID) tegen de Senaat loog toen hij 
ontkende dat voor hem uitgevoerd onderzoek in 
het Wuhan lab de Covid-19 uitbraak kon 
hebben veroorzaakt.

De voormalige vice-president van EcoHealth 
Alliance, het bedrijf  dat Dr. Fauci in verband 
bracht met het lab in Wuhan, gaat De waarheid 
over Wuhan     : Hoe ik de grootste leugen in de geschiedenis  
ontdekte publiceren. Dezelfde uitgever, Skyhorse, 

zal kort daarna Het geheim van Wuhan. Hoe 
Amerikaanse gezondheidsambtenaren samenspanden met 
het Chinese leger om de oorsprong van COVID-19 te 
verbergen. How US Health Officials Conspired with the 
Chinese Military to Hide the Origins of  COVID-19 
door Professor Robert Kennedy Jr. uitbrengen.

Verenigde Naties

De voorzitter van de Europese Raad, Charles 
Michel, heeft zich tijdens de Algemene 
Vergadering van de VN uitgesproken voor de 
"schorsing" van Rusland uit de Veiligheidsraad.

De Servische president Aleksandar Vučić heeft 
onthuld dat de VS overwegen op te roepen tot 
een wijziging van het VN-statuut en de 
uitsluiting van Rusland zodra zeker is dat China 
zich van stemming zal onthouden.

De Amerikaanse diplomate Rosemary DiCarlo, 
adjunct-secretaris-generaal van de VN voor 
politieke zaken, verklaarde aan de 
Veiligheidsraad dat "unilaterale maatregelen ter 
legitimering van een poging om met geweld het 
grondgebied van een andere staat in te nemen, 
onder het voorwendsel dat zij de wil van het 
volk vertegenwoordigen, volgens het 
internationaal recht niet als wettig kunnen 
worden beschouwd".

BRICS

Verwacht wordt dat Argentinië en Iran zich bij 
de volgende top van de BRICS zullen 
aansluiten. Dit is een erkenning voor deze twee 
staten en een toegang tot het Chinese 
banksysteem. Het is ook een transformatie van 
de BRICS in een politiek blok, aangezien de VS
Argentinië minstens drie keer hebben afgeraden 
toe te treden.

Moslim Broederschap

De sterprediker van de Broederschap, Youssef  
al-Qaradawi, is op 96-jarige leeftijd overleden. 
Hij had de oprichter van de organisatie, Hassan 
el-Banna, en de theoreticus van de jihad, Sayed 
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Qutb, persoonlijk gekend. Veroordeeld in 
Egypte, vluchtte hij naar Qatar, waar hij de 
nationaliteit verkreeg. Jarenlang verspreidde hij 
het politieke gedachtegoed van de Broederschap
via zijn programma Sharia and Life op Al-Jazeera.
Volgens hem kan de man in geval van een 
conflict binnen een echtpaar zijn vrouw 
"zachtjes" slaan, "met zorg om het gezicht te 
vermijden", schrijft hij voor in De Wet en het 
Onwettige in de Islam. "Als Mohammed vandaag 
zou leven, zou hij de Navo steunen tegen de 
honden van Kadhafi en Assad," had hij op 
televisie gezegd.
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