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AMERIKA’S

Verenigde Staten

Generaal David Petraeus, voormalig CIA-directeur en nu adviseur van het aasgierfonds KKR, zei 
in een interview met L’Express dat de Verenigde Staten en sommige van hun bondgenoten in 
Oekraïne zouden kunnen ingrijpen als de NAVO dat niet wil.

Herverdeling van de kaarten binnen de Europese Unie

De oorlog tegen de uitvoering van Resolutie 2202 in Oekraïne verbreektijzelt 70 jaar Europees 
evenwicht. De Verenigde Staten hebben de Nord Stream-gasleiding gesaboteerd ten gunste van de 
Baltic-Pipe die Noorwegen met Polen verbindt. Duitsland, dat deze klap op het hoofd had 
gekregen, ging niet tegen zijn Amerikaanse overheerser in, maar besloot toenadering te zoeken tot 
Polen en te breken met Frankrijk.

Tegelijkertijd toonde de verkiezingsoverwinning van Giorgia Meloni in Italië aan dat de alliantie 
van Atlantici en plaatselijke conservatieven de weg was die het Italiaanse volk had gekozen en, 
wellicht, door anderen was aanvaard.

President Emmanuel Macron probeert daarom twee grote koerswijzigingen door te voeren. Hij is 
plotseling voorstander van "Europees protectionisme" om de Franse industrie nieuw leven in te 
blazen en is tegen ongecontroleerde migratiestromen, terwijl hij de betrokkenheid van Frankrijk 
bij Oekraïne tegen Rusland opnieuw bevestigt. Deze plotselinge ommezwaai, zo wordt logisch 
geredeneerd, is gebaseerd op het idee dat de Europese Unie niet in gevaar is ; een riskante gok.

In het besef  dat de Duits-Franse scheiding het voortbestaan van de Unie bedreigt, heeft Polen 
Frankrijk voorgesteld zich aan te sluiten bij het nieuwe Pools-Duitse koppel. Anders kan Frankrijk 
alleen maar hopen te worden gevolgd door Spanje, Italië en Griekenland, terwijl heel Midden-
Europa achter Warschau zal staan.



Het interview werd afgenomen door Laetitia 
Strauch-Bonart, een journalist die nauw 
verbonden is met de National Endowment for 
Democracy.

Voormalig vicepresident Mike Pence heeft 
gebroken met het buitenlands beleid van 
Donald Trump. Hij heeft net stelling genomen 
tegen Vladimir Poetin in Oekraïne. Voormalig 
president Trump daarentegen meent dat 
Rusland Oekraïne niet zou zijn binnengevallen 
als hij aan de macht was geweest, omdat hij een 
akkoord zou hebben bereikt over de crisis in 
Donbass.

De Amerikaanse en Russische ministers, Lloyd 
Austin en Sergei Choigu, spraken voor het eerst 
sinds het begin van de militaire operatie in 
Oekraïne via de beveiligde telefoon.

Democraten, die vrezen de tussentijdse 
verkiezingen van 8 november te verliezen, 
overwegen dat de Republikeinen de financiering
van de oorlog in Oekraïne zullen stopzetten als 
zij worden verkozen.

De andersdenkende journalist Alex Jones, die 
vraagtekens zette bij aspecten van het bloedbad 
op de Sandy Hook Elementary School (2012), is 
door een rechtbank in Connecticut veroordeeld 
tot het betalen van 965 miljoen dollar aan 15 
families van slachtoffers. Deze beslissing ruïneert
de meest beluisterde journalist in de Verenigde 
Staten. Het schendt het recht op vrije 
meningsuiting dat door het Eerste Amendement
van de Grondwet wordt gegarandeerd.

De rechtszaak van de procureurs-generaal van 
Louisiana en Missouri over de collusie van de 
regering-Biden met sociale netwerken om 
bepaalde standpunten te censureren (over de 
presidentsverkiezingen van 2020 en de Covide-
epidemie) wordt voortgezet in de federale 
rechtbank. Dr. Anthony Fauci, directeur van het
National Institute of  Allergy and Infectious 
Diseases (NIAID), voormalig White House 
perschef  Jen Psaki, White House digital strategy 

director Rob Flaherty, surgeon general Vivek 
Murthy, Cybersecurity and Infrastructure 
Security Agency (CISA) director Jen Easterly, en
FBI supervisory special agent Elvis Chan zijn 
persoonlijk gedagvaard.

Het tijdschrift Rolling Stones publiceerde eind 
april een artikel over de verdwijning van ABC-
journalist James Gordon Meek. 
De zaak was tot dusver niet openbaar gemaakt.
Meek was Senior Advisor on Counterterrorism 
voor het House Homeland Security Committee.
Hij schijnt een dubbelleven te hebben gehad als 
journalist en inlichtingenofficier. In ieder geval is
hij zeer goed ingevoerd in dit milieu op een zeer 
hoog niveau. Ten tijde van zijn dood was hij een
boek aan het schrijven over Operatie Ananas 
tijdens de val van Kabul.
Hij publiceerde zijn laatste tweet op 27 april. 
Het is een re-tweet van de tweet van een 
voormalig CIA-agent met als onderschrift : 
"Feiten". De tekst van de agent is : "Eigenlijk is 
het al lang geleden begonnen. We leerden dit 
tussen 2014-2022. Niet nu pas. Dit is een 
laboratoriumexperiment met Russische TTP’s 
[tactieken, technieken en procedures]. Op EW 
[elektronische oorlogsvoering]. Op alles. 
Daarom doen de Oekraïners het (met onze raad
en hulp) zo goed. Vraag het diegenen in de IC 
[inlichtingen gemeenschap] of  UW 
[onconventionele oorlogsvoering]. we hebben 
een hoop geleerd”
Onmiddellijk na het posten van deze tweet, nam
Meek ontslag uit zijn positie bij ABC. Volgens 
zijn vrienden en collega’s legde hij niets uit, 
maar was het alsof  de hemel op hem gevallen 
was.
Er werd een politie-inval bij hem thuis 
georganiseerd. Volgens zijn buren bestormden 
zwarte auto’s en een gepantserde auto zoals die 
van de FBI zijn huis. Mannen met geweren 
fouilleerden hem. Het is niet bekend of  hij op 
dat moment thuis was. In ieder geval heeft 
niemand hem zien vertrekken of  hem sindsdien 
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gezien.
De autoriteiten communiceren niet over hem.

Zakenman Barre Seid, die al veel bijdraagt aan 
Republikeinse organisaties, gaf  de grootste 
politieke donatie in de geschiedenis, 1,6 miljard 
dollar, uit de verkoop van zijn bedrijf, Tripp 
Lite, aan de Marble Freedom Trust. Sinds de 
onthulling van deze overdracht door de New 
York Times op 22 augustus is de voorzitter van 
deze stichting, Leonard Leo, de meest bejubelde 
persoonlijkheid in Washington geworden.
De Democratische groepering Accountable US 
heeft inmiddels een onderzoek gepubliceerd 
naar het racisme van Barre Seid 
en beschuldigt Leonard Leo ervan het 
rechtssysteem van het land te willen veranderen.

De heer Leo is de voormalige vice-voorzitter 
van de Federalist Society, een machtige 
vereniging van Republikeinse advocaten die de 
USA Patriot Act twee jaar van tevoren heeft 
voorbereid. Hij is een bescheiden man die een 
centrale rol heeft gespeeld bij alle benoemingen 
voor het Hooggerechtshof. Hij zou dus degene 
zijn die werkelijk verantwoordelijk is voor de 
huidige verschuiving ervan in de richting van de 
federale staten in plaats van de federale staat. 
Momenteel zou hij organisaties steunen die zich 
inzetten voor eerlijkere verkiezingsprocedures en
tegen de Woke-cultuur.

De onderzoekscommissie van het Huis naar de 
bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 

heeft een dagvaarding uitgebracht aan 
voormalig president Donald Trump. De vice-
voorzitter van de commissie, de Republikein Liz 
Cheney, zei dat ze Trump daar geen show zou 
laten opvoeren. Huisvoorzitter Nancy Pelosi zei 
dat de voormalige president aan het eind van 
het onderzoek "de gevangenis in zou gaan". In 
een interview met MSNBC noemde ze hem een 
lafaard en vervolgde : "Ik denk niet dat hij mans 
genoeg is om zich kandidaat te stellen. Ik denk 
niet dat zijn advocaten hem willen omdat hij 
onder ede moet getuigen.

De voormalige adviseur van president Donald 
Trump, Steve Bannon, kreeg een boete van 6 
500 dollar en een gevangenisstraf  van vier 
maanden omdat hij niet voldeed aan een 
dagvaarding van het parlementaire onderzoek 
naar de gebeurtenissen van 6 januari 2021. Hij 
heeft twee weken de tijd om in beroep te gaan, 
dat wil zeggen tot de tussentijdse verkiezingen 
op 8 november.

De Jacksoniaanse denktank Marco Polo slaagde 
erin een volledige kopie te bemachtigen van 
Hunter Biden’s computer die in 2919 door de 
FBI in beslag werd genomen. Na onderzoek 
stuurde het een rapport van 634 pagina’s naar 
4.000 correspondenten, waaronder alle 535 
federale wetgevers, verschillende aanklagers en 
Hunter Biden’s medestudenten aan de 
Katholieke Archmere Academie.

Deze computer bevat een indrukwekkende 
hoeveelheid videobeelden van Hunter Biden die
zichzelf  filmt met prostituees of  drugs gebruikt ; 
activiteiten die zowel in strijd zijn met de 
Amerikaanse wet als met de leer van de 
katholieke kerk en vooral met het puriteinse 
denken dat in dit land heerst. Het bevat ook 
financiële documenten en verslagen van zijn 
reizen.

Volgens Marco Polo kan aan de hand van deze 
elementen worden vastgesteld dat president Joe 
Biden ten minste 6 federale misdrijven heeft 
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gepleegd (waaronder belastingontduiking en het 
niet opgeven van lobbyactiviteiten voor 
buitenlandse staten), terwijl zijn zoon Hunter 
Biden 459 federale misdrijven heeft gepleegd 
(waaronder belastingontduiking en het niet 
opgeven van lobbyactiviteiten voor buitenlandse 
staten).

De regering Biden zou Elon Musk, ’s werelds 
rijkste man, kunnen onderwerpen aan een 
Nationaal Veiligheidsonderzoek. Het doel is om 
zijn standpunten over Oekraïne en Taiwan te 
sanctioneren. Een wet maakt het mogelijk om 
dit soort toetsing te eisen voor overnames, zoals 
die van Twitter. Naar aanleiding daarvan opent 
de Amerikaanse pers ook het dossier over Musks
betrekkingen met de Saoedische prins Al-
Waleed ben Talal, het Qatarese 
staatsinvesteringsfonds en de cryptocurrency-
gigant Binance,

Organisatie van Amerikaanse Staten 
(OAS)

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de 
OAS werd gehouden in Peru, in afwezigheid 
van Cuba en Venezuela, die geroyeerd zijn. De 
VS deden het mislukken van de 50e zitting, die 
midden in de crisis in Washington werd 
gehouden, vergeten. De Amerikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, had 
eerder Colombia en Chili bezocht. Hij slaagde 
erin een resolutie tegen Rusland aangenomen te 
krijgen. Hij kreeg echter geen unanieme steun. 
Argentinië, Brazilië, Mexico, de Dominicaanse 
Republiek, St. Vincent en de Grenadines, 
alsmede Ruslands partners Nicaragua, El 
Salvador, Bolivia en Honduras waren tegen.

EUROPA

Verenigd Koninkrijk

Het ontslag van de minister van Binnenlandse 
Zaken, Suella Braverman, volgde op dat van 
premier Liz Truss. In haar 44 dagen in functie 
had mevrouw Truss een reeks dramatische 

aankondigingen gedaan, gevolgd door een reeks 
abrupte vertrekken. Zoals we beschreven, was 
haar ambitie veel groter dan haar vaardigheden.

Oud-premier Boris Johnson, in allerijl 
teruggekeerd naar Londen, zocht een 
honderdtal conservatieve parlementsleden op 
om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, maar 
dat was weinig in vergelijking met zijn rivaal, 
voormalig minister van Financiën Rishi Sunak. 
Deze laatste zal naar verwachting uiteindelijk de
voorzitter van de Conservatieve Partij en de 
volgende premier worden.

Rishi Sunak is getrouwd met Akshata Murty, 
dochter van de Indiase miljardair N. R. 
Narayana Murthy, (oprichter van het 
computerbedrijf  Infosys), een van de rijkste 
vrouwen van het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft 
een bevoorrechte belastingstatus en betaalde 
geen belasting over haar overzeese inkomsten 
totdat dit aan het licht kwam.

Volgens de voormalige Amerikaanse minister 
van Financiën Larry Summers is het een 
vergissing te denken dat de ineenstorting van de 
City of  London het gevolg is van de voorbarige 
verklaringen van Liz Truss. Hetzelfde zou waar 
dan ook in het Westen kunnen gebeuren.

De Britse regering zal stappen ondernemen om 
te voorkomen dat piloten en voormalige piloten 
van de Royal Air Force voor het Chinese 
Volksbevrijdingsleger gaan werken. Het Chinese
Volksbevrijdingsleger heeft er al ongeveer 20 
gerekruteerd en een paar Fransen. Zij zijn van 
plan zich te bekwamen in de bijzonderheden 
van de manoeuvres van NAVO-vliegtuigen en 
hoe te landen op vliegdekschepen.

Europese Unie

Het Europees Parlement heeft de "Sacharovprijs
voor de vrijheid van denken 2022" (gepaard 
gaand met 50.000 euro) toegekend aan het 
Oekraïense volk en zijn leiders. In 2021 had het 
die toegekend aan de pro-Amerikaanse 
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Russische tegenstander Alexei Navalny. De prijs 
was oorspronkelijk bedoeld om een 
persoonlijkheid te eren die had bijgedragen aan 
de ontwikkeling van de Oost-West-betrekkingen 
in verband met de Slotakte van Helsinki.

De afgewezen finalisten voor de prijs van 2022 
zijn de door de Verenigde Staten vervolgde 
journalist Julian Assange en de 
Waarheidscommissie in Colombia, die de feiten 
over de burgeroorlog moest vaststellen.

De hoge vertegenwoordiger van de EU voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep 
Borrell, opend de jaarlijkse bijeenkomst van de 
145 ambassadeurs van de EU. Hij vergeleek het 
de EU met een tuin in Aden midden in de 
jungle en zei dat het aan diplomaten was om de 
jungle in te gaan en het paradijs op aarde te 
redden. Hij zei dat de welvaart van de EU tot 
dusver afhankelijk was geweest van (1) de 
Chinese handel, (2) de Russische energie en (3) 
de Amerikaanse legers. De EU zou nu andere 
energiebronnen moeten vinden en plannen 
maken om het in de nabije toekomst zonder de 
Chinese handel te stellen.

Volgens Jakub Kalensky, de directeur van het 
gezamenlijke EU-NAVO hybride bedreigingen 
kenniscentrum, heeft Rusland zojuist een 
propagandacampagne gelanceerd om de 
Europeanen ervan te overtuigen dat zij de 
winter niet zullen overleven zonder Russisch gas.

Moet deze opmerking worden benadrukt ?

Frankrijk

De motie van wantrouwen ? van de regering die 
door links (NUPES) in de Nationale Assemblee 
is ingediend, is zoals verwacht op niets 
uitgelopen. Het Rassemblement National 
(Nationalisten) sloot zich er echter bij aan. In 
feite werd de regering niet omvergeworpen 
omdat de post-Gaullistische oppositie zich van 
stemming onthield.

Vervolgens beschuldigde president Emmanuel 
Macron links en het Rassemblement National 
van samenspanning. Toch hebben de 
Macronisten en de Nationale Vergadering al 90 
keer over dezelfde teksten gestemd in de 
Vergadering.

Italië

De nieuwe premier, Giorgia Meloni, heeft critici
van haar neofacistische verleden verstomd door 
een centristische, pro-EU en pro-VS regering 
aan te stellen. Een opname van de voormalige 
voorzitter van de Raad en bondgenoot van 
mevrouw Meloni is echter openbaar gemaakt. 
Daarin is te horen hoe hij zijn laatste 
correspondentie met zijn vriend Vladimir Poetin
uitlegt en zegt dat Zelensky moet verdwijnen.
Giorgia Meloni stelt een pact voor tussen de 
conservatieve elementen van de Italiaanse 
mentaliteit (tegen immigratie, wokisme enz.) en 
de technocratische elementen van de Atlantische
onderwerping.

Duitsland

De gezamenlijke Frans-Duitse ministerraad van 
26 oktober is voor onbepaalde tijd afgelast. Niets
gaat goed tussen Parijs en Berlijn. De 
gezamenlijke militair-industriële projecten 
liggen stil. Frankrijk weigert elke verdere 
uitbreiding van de Europese Unie, terwijl 
Duitsland voorstelt het aantal leden uit te 
breiden van 27 tot 36.

Roemenië

Het Pentagon heeft de prestigieuze 101e 
luchtlandingsdivisie ingezet in Roemenië, maar 
ook in Bulgarije, Hongarije en Slowakije. Het 
werk van deze elite-eenheid is gevierd in de films
(Saving Private Ryan) en in series (Band of  
Brothers). Onlangs, tijdens de slag om Mosul, 
onder het gezag van generaal David Petraeus, 
had het alleen resultaten geboekt door middel 
vangrootschalige slachtpartijen.
Het moet niet ingrijpen in Oekraïne, maar in 
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Transnistrië (Moldavië). Moldavië heeft geen 
leger en toen de NAVO in 1992 Transnistrië 
aanviel, vertrouwde het op het Roemeense leger.

Oekraïne

Het Oekraïense Hof  van Cassatie is klaar met 
het verbieden van alle 12 politieke 
oppositiepartijen. De laatste was de 
Socialistische Partij van Oekraïne.
De formaties worden ervan beschuldigd te 
hebben gehandeld in overeenstemming met de 
Minsk-akkoorden (2015), erkend door de VN-
Veiligheidsraad (resolutie 2202).
In maart besloot de Oekraïense Veiligheidsraad 
deze formaties te verbieden. De Rada heeft op 3
mei een wet aangenomen en president Zelensky 
heeft deze op 14 mei ondertekend. Aangezien 
de Russische Federatie heeft besloten te 
interveniëren om de slachtoffers van de 
schendingen van de akkoorden van Minsk te 
beschermen, wordt elke verwijzing naar deze 
akkoorden beschouwd als "hoogverraad".
Alleen de oblast Transkarpatië (dicht bij 
Hongarije) weigert lokale verkozenen van 
verboden politieke partijen te ontslaan.

Polen zet zijn belangeloze militaire hulp aan 
Oekraïne voort. Volgens de Poolse pers zou 
Warschau kunnen voorstellen om vredestroepen 
in te zetten en vervolgens een referendum te 
organiseren over een eventuele toetreding van 
Oost-Galicië.
Galicië (bekend als "Rood Ruthenië") is 
momenteel in tweeën gedeeld, het westelijke 
deel (Krakau) is Pools, het oostelijke deel (Lviv) 
is Oekraïens.

Het Oekraïense Hof  van Cassatie is klaar met 
het verbieden van alle 12 politieke 
oppositiepartijen. De laatste was de 
Socialistische Partij van Oekraïne.
Deze formaties worden ervan beschuldigd te 
hebben gehandeld in overeenstemming met de 
Minsk-akkoorden (2015), erkend door de VN-
Veiligheidsraad (resolutie 2202).
In maart besloot de Oekraïense Veiligheidsraad 
deze groepen te verbieden. De Rada heeft op 3 
mei een wet aangenomen en president Zelensky 
heeft deze op 14 mei ondertekend. Aangezien 
de Russische Federatie heeft besloten te 
interveniëren om de slachtoffers van de 
schendingen van de akkoorden van Minsk te 
beschermen, wordt elke verwijzing naar deze 
akkoorden beschouwd als "hoogverraad".
Alleen de oblast Transkarpatië (dicht bij 
Hongarije) weigert lokale verkozenen van 
verboden politieke partijen te ontslaan.

Rusland

President Vladimir Poetin heeft de staat van 
beleg afgekondigd in de vier voormalige 
Oekraïense oblasten die zich onlangs bij 
Rusland hebben aangesloten.
Naar verluidt bereiden Russische troepen zich 
voor op stadsgevechten in Kershon, een van de 
vier oblasten. Aan het begin van de oorlog 
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"Oorlog, propaganda en blindheid ", Thierry 
Meyssan, 25 oktober 2022.
Propaganda maakt je dom. We weten dat 
Oekraïense integraal-nationalisten gruwelijke 
slachtpartijen hebben aangericht, vooral tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Maar we weten niet 
wat ze de afgelopen dertig jaar voor onze deur 
doen, inclusief  de burgeroorlog die ze de 
afgelopen acht jaar voeren. Onze eigen 
domheid laat ons de oorlogskreten van onze 
politieke leiders aan de zijde van deze 
misdadigers verdragen

https://www.voltairenet.org/article218306.html


werden zij door de inwoners als bevrijders 
begroet, een teken dat zij niet langer Oekraïens 
wilden zijn. Terwijl Moskou 60.000 burgers 
terugtrekt naar veiliger gebieden (Krashnodar 
en Rostov), zal Kershon waarschijnlijk een 
slagveld worden.
Volgens de Britse minister van Defensie heeft 
het Russische leger pontonbruggen over de 
Dnjepr geïnstalleerd. Het is dan ook van plan 
om tijdens de komende strijd snelle bewegingen 
te maken.

De Russische minister van Defensie, Sergei 
Shoigu, heeft zijn contacten met zijn 
Amerikaanse, Britse, Franse en Turkse 
ambtgenoten voortgezet. Tegen elk van hen 
uitte hij zijn vrees dat het Oekraïense leger een 
vuile bom zou gebruiken en Rusland daarvan de
schuld zou geven, wat talrijke reacties en een 
escalatie van het conflict zou uitlokken. Al zijn 
gesprekspartners deden alsof  ze zijn 
bezorgdheid wegwuifden en interpreteerden zijn
toenadering als een poging om het Westen ervan
te weerhouden Oekraïne te blijven steunen.

MIDDEN-OOSTEN

Marokko

Marokko wil amerikaanse steun gebruiken om 
erkenning te krijgen voor zijn aanspraken op de 
voormalige Spaanse Sahara, terwijl de 
Afrikaanse Unie de Arabische Democratische 
Republiek Sahrawi erkent. Frankrijk, dat 
dubbelzinnig is over deze kwestie, wordt 
verzocht zijn standpunt te verduidelijken.

Egypte

De Verenigde Arabische Emiraten zijn 
vriendschappelijk met Egypte en herinneren aan
het hoge aanzien dat de stichter van het land, 
sjeik Zayed, had voor het Nijlland. Tegelijkertijd
verwerft Abu Dhabi in hoog tempo niet alleen 
gebouwen in Caïro, maar vooral belangrijke 
aandelen in de installaties rond het Suezkanaal. 
De Emiraten, trots op een lange maritieme 

traditie, investeren al twee decennia in tal van 
havens in de Arabische wereld. Het laatste is de 
bouw van Port Sudan aan de Rode Zee.

Er circuleren oproepen voor demonstraties op 
11 november, maar het is niet duidelijk wie 
erachter zit.

Moslim Broederschap

De rivaliteit binnen de Moslimbroederschap 
heeft ertoe geleid dat de stroming van Istanbul 
in het Verenigd Koninkrijk een televisiekanaal 
heeft opgericht, Ash-Shou’oub, terwijl de 
stroming van Londen, eveneens vanuit het 
Verenigd Koninkrijk, het kanaal Action 11-11 
(een verwijzing naar de protestdag van 11 
november 2016) heeft opgericht. De Turkse 
autoriteiten van hun kant hebben de stroming 
van Istanboel gevraagd Egypte te sparen in hun 
toespraken

Israël

In een audio-opname van een gesprek van 
parlementslid Bezalel Smotrich, voorzitter van 
de Religieuze Zionistische Partij, is te horen hoe 
hij zijn bondgenoot Benjamin Netanyahu een 
"leugenaar en een zoon van een leugenaar" 
noemt en een "tragedie voor Israël". Hij 
verklaart dat hij niet onsterfelijk is en 
onvermijdelijk veroordeeld zal worden in de 
rechtbank.

De Religieuze Zionistische Partij van Bezalel 
Smotrich, die naar verwachting 14 van de 120 
afgevaardigden zal hebben bij de volgende 
verkiezingen, heeft een programma 
gepresenteerd voor de hervorming van de 
rechterlijke macht. Hij stelt voor de scheiding 
der machten te versterken, zodat een door de 
Knesset aangenomen wet niet meer door het 
Hooggerechtshof  kan worden aangevochten en 
een parlementslid (Benjamin Netanyahu) niet 
meer kan worden vervolgd. Bovendien wordt 
voorgesteld de functies van de procureur-
generaal in drie afzonderlijke functies te 
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verdelen, wat zijn gezag aanzienlijk zou 
verzwakken.

Uiteindelijk waren het de officieren die door het 
gedraai van de politici heen prikten. Zij 
geloofden niet in de pogingen van de NAVO om
hen ervan te overtuigen dat Iran wapens aan 
Rusland had verkocht en in het Midden-Oosten 
de overhand zou krijgen als Rusland zou 
zegevieren (zie het hoofdartikel in ons vorige 
nummer). De minister van Defensie, generaal 
Beny Gantz heeft besloten : er komen geen 
Israëlische wapens in Oekraïne. Men zal niet 
zeggen dat een Joodse staat de integraal-
nationalisten steunt die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een miljoen Joden hebben 
vermoord.

Palestina

Als reactie op het Israëlisch-Libanese akkoord 
overweegt Palestina eindelijk ook zijn offshore 
gasreserves te exploiteren. In dit geval de 32 
miljard m2 van het kamp "Gaza Marine". Het 
werd ontdekt in 2000, maar de exploitatie ervan
werd geblokkeerd door Israël.
Vandaag hebben de Palestijnen slechts 6 uur 
elektriciteit per dag.

Het Israëlische leger en de veiligheidstroepen 
zijn de sinds 11 oktober omsingelde stad Nablus 
binnengevallen om 5 leden van de Lion’s Den te
vermoorden en 13 anderen te verwonden. 
Sommige leden van deze nieuwe verzetsgroep 
waren voorheen aangesloten bij de Al-Aqsa 
Martelaren Brigade (al-Fatah) en de Palestijnse 
Islamitische Jihad (pro-Iraans). Zij hebben in de 
voorgaande weken verschillende aanvallen 
uitgevoerd.

Nu Turkije de Moslimbroederschap in de steek 
heeft gelaten, is Hamas (de Palestijnse tak van de
Broederschap) verdeeld. Aan de ene kant 
Khaled Meshad (pro-Qatar), aan de andere kant
Yahya Sinwar (pro-Iran). Voorlopig bestaan de 
twee groepen naast elkaar waarbij verschillende 
rollen worden verdeeld. Als dit debat echter tot 

een scheiding leidt, zal dat zware gevolgen 
hebben voor zowel de Palestijnse kwestie als 
voor de Moslimbroederschap.

Libanon

Het blok van 13 parlementsleden van de 
demonstraties van 17 oktober2019 is 
uiteengevallen. Twee leden streden tegen elkaar 
voor het voorzitterschap van de Financiële 
Commissie en beiden verloren. Een van hen 
nam ontslag uit de groep. Andere zullen naar 
verwachting volgen. De 17 oktober beweging 
had net haar derde verjaardag gevierd.

Het bezoek van de Libanese delegatie aan 
Damascus om de afbakening van de zeegrens te 
bespreken is door Syrië uitgesteld. 
Tot nu toe eiste alleen Syrië dat deze grens 
nauwkeurig zou worden vastgesteld. Dit was het 
onderwerp van een brief  uit Damascus in 2012. 
Toen Syrië in 2014 het gebruik van de haven 
van Tartus aan Rusland toestond, bepaalde het 
dat deze overdracht moest worden gewijzigd 
naargelang de daaropvolgende 
onderhandelingen met Libanon.
Terwijl de normalisering van de betrekkingen op
gang kwam sinds het akkoord over de levering 
van elektriciteit aan Libanon door Syrië en de 
terugkeer van Syrische emigranten naar hun 
land, spraken de presidenten Aoun en el-Assad 
elkaar telefonisch om overeenstemming te 
bereiken over onderhandelingen. Internationale 
verdeeldheid verstoorde echter opnieuw de 
plannen van Aoun om zijn ambtstermijn af  te 
sluiten met een exacte afbakening van de 
zeegrenzen. In de VN stemde Libanon voor 
Oekraïne, terwijl Syrië voor Rusland stemde. 
Het lijkt erop dat Damascus niet langer bereid is
om ook te praten over het Libanese karakter van
de Shebaa-boerderijen in Zuid-Libanon.
Bovendien wacht generaal Aoun op een 
Cypriotische delegatie om het conflict op te 
lossen dat ontstond toen Cyprus zijn eigen 
grenzen met Israël erkende. Het Libanees-
Cypriotische verdrag bepaalt inderdaad dat 
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Libanon over deze kwestie moet worden 
geraadpleegd, maar Nicosia is te ver gegaan in 
zijn streven naar een alliantie met Tel Aviv.

Het parlement heeft nog steeds geen nieuwe 
president gekozen, terwijl de termijn van 
generaal Michel Aoun op 31 oktober afloopt. 
Hezbollah heeft nog steeds geen kandidaat 
gekozen en blokkeert de stemming. De leden 
ervan neigen ideologisch naar de leider van de 
Marada’s, Sleiman Frangié (kleinzoon van 
president Soleiman Frangié 1970-76), maar het 
realisme zou hem ertoe aanzetten te kiezen voor
Jibran Bassil (schoonzoon van president Michel 
Aoun 2016-22), de leider van zijn belangrijkste 
bondgenoot.

Syrië

55 vrouwen en kinderen werden door de 
Koerdische milities overgedragen aan Frankrijk 
en 38 aan Rusland. Het doel is de jihadistische 
gevangenkampen leeg te maken vóór de 
ontbinding van pseudo-Kurdistan. 
De Verenigde Staten bereiden hun terugtrekking
uit Syrië voor.
In Frankrijk wordt de terugkeer van deze 
mensen voorgesteld als de toepassing van een 
arrest van het Europees Hof  voor de rechten 
van de mens. Volgens de sociale diensten zijn de 
nieuw aangekomen kinderen veel onrustiger dan
de vorige. Dit zijn geen kinderen meer die 
traumatische gebeurtenissen moesten 
meemaken, maar die op eigen kracht moesten 
zien te overleven in bijzonder gewelddadige 
interneringskampen. Van de 16 vrouwen 
hadden er 12 huiszoekingsbevelen en werden in 
hechtenis genomen, drie hadden 
arrestatiebevelen en werden opgesloten, en één 
werd naar verluidt verhandeld.

Ethan Goldrich, adjunct-assistent-
staatssecretaris, heeft in Istanboel de leiders van 
de Syrische oppositie ontmoet, maar is er niet in
geslaagd hen te verenigen. Hij ontmoette Riad 
Hijab, voormalig secretaris van de Syrische 

ministerraad, en Imam Ahmad Moaz al-Khatib,
voormalig voorzitter van de Nationale Coalitie 
van oppositie en revolutionaire krachten.

Iraanse milities hebben de al-Omar basis aan de
Eufraat onophoudelijk aangevallen. Deze wordt 
gecontroleerd door de SDF (voornamelijk 
Koerdische huurlingen onder toezicht van de 
VS). Ze zijn voorzichtig om geen Amerikaanse 
soldaten te verwonden om een voorspelbare 
vergelding te voorkomen.

Irak

Voorgedragen premier Mohammed Shia is nog 
steeds niet in staat zijn regering te vormen. Het 
probleem is niet de blokken die zijn alliantie 
vormen, maar de facties binnen die blokken. De
Koerden zouden bijvoorbeeld 4 ministeries 
moeten krijgen, de PUK eist er 2, maar de KDP
3, met het argument dat zij het presidentschap 
van het land hebben laten liggen en daarvoor 
gecompenseerd moeten worden. Aan de 
soennitische kant vechten de Azm Alliantie en 
de Soevereine Alliantie om de ministeries van 
Defensie en Planning. Wat het sjiitische blok 
betreft, is de verwarring het grootst omdat de 
Verenigde Staten geen voorstander meer zijn 
van een regering die wordt gecontroleerd door 
Teheran, de bondgenoot van Rusland in 
Oekraïne, maar door de sjiitische 
onafhankelijkheidsstrijders van Moqtada el-
Sadr.

Iran

De interne correspondentie van de Iraanse 
organisatie voor atoomenergie is gehackt. De 
niet-geïdentificeerde daders beweren 50 
gigabyte aan gegevens te hebben vrijgegeven, 
waaronder de plannen voor de Bushehr-
centrale.

Jemen

Het Emirati leger viel plotseling het Al-Maashiq 
Paleis binnen, de zetel van de pro-Saudi 
regering. Hij bezette het enkele uren en droeg 
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het na onderhandelingen met Saudi-Arabië over
aan de troepen van generaal Tarek (zoon van 
president Ali Abdallah Saleh).
In principe is het leger van de VAE niet meer 
betrokken bij de oorlog in Jemen.

Tijdens de bijeenkomst van de 
Samenwerkingsraad van de Golf  (GCC) heeft 
de voorzitter van het Jemenitische parlement 
(gesteund door Saudi-Arabië), Sultan al-
Burkani, scherpe kritiek geuit op de oproep van 
de secretaris-generaal van de GCC om via 
onderhandelingen vrede te sluiten. Volgens hem 
willen de Houthi’s geen vrede, ondanks de 
heropening van de internationale luchthaven en 
de haven van Al-Hudaidah. Als je ze nu niet 
verplettert, verleng je de oorlog nog jaren.

ASIA

China

Het 20e Congres van de Communistische Partij 
heeft zich uitgesproken voor de verdediging van 
de nationale soevereiniteit tegen "kleine forten 
met hoge muren" (NATO en AKUSA) op basis 
van technologische onafhankelijkheid. Er is een 
uitgebreid programma goedgekeurd voor de 
productie van een nieuwe generatie 
elektronische chips. 
China vat zijn internationale betrekkingen op 
volgens het samenwerkingsmodel van de 
zijderoutes. Zij kijkt dan ook met afschuw naar 
de verdeling van de wereld in twee blokken (het 
Westen versus de pro-Russen). Zij stelt de 
resolutie van de Algemene Vergadering van de 
VN tegen Moskou ter discussie, niet omdat zij 
waarde hecht aan haar argumenten, maar 
omdat deze resolutie de VN naar een 
faillissement leidt.
Tijdens de openingsceremonie werd oud-
president Hu Jintao (79) door een van zijn 
assistenten van de officiële tribune naar zijn flat 
begeleid. Tegenstanders van het regime 
interpreteerden de stap als een ontslag, terwijl 
de Communistische Partij beweerde dat de heer 

Hu ziek was.
65% van de 205 leden van het Centraal Comité 
zijn vervangen. Het zijn allemaal mannen, een 
breuk met de eerdere mix van mannen en 
vrouwen. Vier van de zeven leden van het 
Permanent Comité zijn vervangen. Naast de 
heer Xi, die voor een derde termijn is herkozen, 
bestaat de raad nu uit Li Qiang, Zhao Leji, 
Wang Huning (ideoloog van de "Xi-gedachte"), 
Cai Qi (partijsecretaris in Peking), Ding 
Xuexiang en Li Xi.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse 
Zaken Antony Blinken zei in een toespraak in 
het Hoover Institution van Stanford dat China 
zich voorbereidt om Taiwan sneller dan 
verwacht in te nemen. Hij sprak over 
dwangmaatregelen. De Director of  Military 
Intelligence (DIA), generaal Scott Berrier, zei in 
mei dat de Chinese troepen waren 
gereorganiseerd voor de krachtmeting.

AFRIKA

Franstalig

De Franse geheime diensten hebben opdracht 
gekregen om een vijfpuntencampagne te 
ontwikkelen : 
- 1. Geef  Rusland de schuld van elke anti-Franse
stemming ; 
- 2. Beweren dat dit alles georkestreerd is door 
Wagner’s huurlingen ; 
- 3. Noem deze groep een stelletje hebberige 
oorlogsmisdadigers ; 
- 4. Minimaliseer Frankrijks militaire 
schandalen ; 
- 5. Prioriteit geven aan Franse investeringen in 
Afrika.
Daarvoor moeten ze : 
- 1. De Afrikanen ervan overtuigen dat anti-
imperialisme het product is van "Russische 
propaganda" ; 
- 2. Obsessief  media aandacht richten op de 
private militaire onderneming Wagner ; 
- 3. Vals nieuws verspreiden waarin zij wordt 
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beschuldigd van neokoloniale economische 
uitbuiting en misdaden tegen de menselijkheid ; 
- 4.Franse neokoloniale uitbuiting en 
oorlogsmisdaden toedekken ; 
- 5. De aandacht afleiden door lokale media 
onder druk te zetten om alleen positieve 
verhalen over Frankrijk te produceren.

Chad

Op oproep van de Transformers (Succès Masra)
en het oppositieplatform Wakit Tamma hebben 
demonstranten voor het hoofdkwartier van de 
regerende politieke partij, de Patriottische 
Heilbeweging, geprotesteerd tegen de verlenging
van de overgangsperiode. De voorzitter van de 
militaire overgangsraad, generaal Mahamat 
Idriss Déby, liet "de orde herstellen" ten koste 
van een vijftigtal doden.

ENERGIE

De Amerikaanse Senaat bespreekt opnieuw de 
oude No Oil Producing and Exporting Cartels Act 
(NOPEC), die in mei door de Commissie Justitie
werd aangenomen. Het wetsvoorstel zou de 
Opec, een intergouvernementele organisatie, 
veroordelen op grond van anti-trust 
handelsbepalingen. Dit is de 17e poging sinds 
2000 om deze tekst aan te nemen. Deze keer 
wordt geen rekening meer gehouden met de 
staatsimmuniteit, omdat het doel is de oliestaten 
aan te vallen die Rusland steunen. 
Het middel kan erger zijn dan de kwaal : 
Saoedi-Arabië zou zich kunnen wreken door de 
dollar op te geven en wapens van Rusland te 
kopen. 
Het plan wordt nog steeds tegengehouden door 
de Amerikaanse olielobby, het American 
Petroleum Institute (API), dat vreest dat het een 
scherpe prijsdaling zou kunnen veroorzaken die 
het niet aankan. Maar volgens de lobby voor 
koolstofarme energie, ClearView Energy 
Partners, zou het project bij een stemming in de 
Senaat al 60 van de 100 stemmen krijgen.
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