
De lslamitische Staat is een Joods complot, de Mossad wist van de aanslagen op het WTC in New York en lsraël

heeft de MHrT in Oekraïne neergehaald omzo de aandacht af te leiden van hun inval in Caza. Complottheorieën

tegen het Joodse volk zijn niet nieuw en de Joden zijn altijd al een gelieíde zondebok geweest.

HErfooDsEcoMPLor M
HARDNEKKIG

Die ene tweet betekende het einde van de ambtelijke

carrière van Yasmina Haifa op het ministerie van .lustitie.
Ze werd per direct geschorst nadat ze twitterde dat "lS

niets anders is dan een vooropgezet plan van zionisten

om de islam zwart te maken". En blijkbaar stond zij niet

alleen in haar opvatting, want via Facebook ontving ze

duizenden 'likes' en steunbetuigingen. Natuurlijk is het

niet de eerste keer dat Joden de hoofdpersonen zijn in

bizarre samenzweringstheorieën. Het geloof in het Joodse

complot is bijzonder hardnekkig.

ANT|-JOODSE FABEL

Een van de bekendste voorbeelden ziin de 'Protocollen

van de wijzen vanZion', een boosaardige,zeer antisemiti-

sche vervalsing, waarin gedetailleerd de fabel wordt

verspreid hoe de Joden de wereldheerschappij willen

verkrijgen.

Tussen r9r9 en r925 hvamen er versies uit in Duitsland,

Polen, Frankrijk, Engeland, de Arabische wereld, Scandina-

vië, ltalië, Japan en de VS. Een van de belangrijkste voor-

oorlogse propagandisten van de Protocollen was de

autokoning Henry Ford. Hij was in tgzo dé drijvende kracht

achter de Amerikaanse uitgave: 'The international Jew'.

Ook publiceerde hij de teksten in zijn weekblad 'Dearborn

lndependant' en zo kregen ook honderdduizenden

Amerikanen deze antisemitische leugens onder ogen. Het

duurde tot1927 voordat Ford toegafdat het om een

vervalsing ging en de verspreiding van 'The International

Jew' stopzette. Te laat: het kwaad was al geschied.

Een andere pleitbezorgervan de Protocollen was een

Duitse gevangene, die vanwege een mislukte couppoging

vast zat: Adolf Hitler. In het boek 'Mein Kampí' werkte

Adolf Hitler zijn idee van de Joodse samenzwering verder

uit. En aan deze weerzinwekkende theorie lag de latere

Holocaust ten grondslag.

HAMAS NEEMT PROTOCOLLEN SERIEUS

Hoewel de Londense Times al in tgzt heeft aangetoond

dat de Protocollen een vervalsing zijn, worden ze in de

Arabische wereld, en vooral in Egypte, Syrië, Saudi-Arabië,

lran, de Westbank en Gaza gezien als een historisch docu-

ment. Het boek is overal te koop en men beweert dat de

Protocollen op veel Palestijnse scholen onderdeel van het

lespakket zijn.

Ook de hedendaagse islamisten van Hamas en de

Palestijnse lslamitische Jihad nemen de Protocollen

uiterst serieus. In de oprichtingsverklaring van Hamas uit

r 988 wordt openlijk verwezen naar het boek. Men zeg1 dat

wijlen sjeik Jassin, medeoprichter van Hamas, de tekst

van het handvest schreef met de Arabische vertaling van

de Protocollen binnen handbereik. Naast de artikelen die

gaan over de vernietiging van de staat lsraël lezen we in

artikel 3z: "De lslamitische Verzetsbeweging roept alle

Arabische en islamitische volken op om serieus en

voortvarend te handelen om dit verschrikkelijke complot

te voorkomen ... want het zionistische plan heeft geen

grenzen en na Palestina willen zij [:de zionisten] hun

grondgebied uitbreiden van de Nijl tot de Eufraat. En als

zii [=2;sn;t,"n] klaar zijn met het verzwelgen van een

gebied worden zijhongerigvoor verdere uitbreiding, ....

Hun plan [: van de zionisten] wordt uiteengezet in de

Protocollen van de Wijzen van Zion en hun huidige gedrag

is het beste bewijs voor onze beweringen".

GEMATIGDE MOSLIMS

Ook de minder radicale Palestijnse Autoriteit heeft de

Protocollen allang erkend als een authentiek document.
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Toch doet hun huidige leider, de'gematigde' president

Abbas, er nog een schepje bovenop in zijn boek 'De

andere kant: de geheime relatie tussen nazi's en zionis-

ten' (Bilsam Publishing House, Ramallah, zorr). In dit
boek, uitsluitend in het Arabisch, borduurt Abbas voort op

zijn proefschrift uit t982, waarin hij de zionistische

beweging beschuldigt van samenwerking met de nazi's!

Ook stelt hij dat de zionisten de genocide op de Europese

Joden voor eigen doeleinden hebben ondersteund.

Waaroml "DeJoden in Europa, ín het algemeen en deJoden

in Oost-Europa in het bijzonder, hebben het zionisme niet

geaccepteerd en geloven er ook niet in".
Alle vervolgingen van de Joden waren, volgens Abbas,

voor de zionistische leiders wenselijk en aanvaardbaar,

omdat die ertoe leidden dat de Joden teruggingen naar

lsraë|. En als klap op de vuurpijl, en dit is echt walgelijk,

schrijft Abbas dat de zionisten heel bewust de Holocaust

hebben genegeerd om later aanspraak te kunnen maken

oD een thuisland voor henzelf!

TWEE GEZICHTEN

Op zich is het opmerkelijk dat Abbas in zijn boek verwijst
naar de Holocaust, aangezien hij in het verleden regelma-

tig heeft gezegd te twijfelen aan het bestaan van de

gaskamers en aan het cijfer van zes miljoen vermoorde

Joden. Maar dit geluid horen we de laatste jaren allang

niet meer van de Palestijnse leider.

Toch lijkt het erop dat Abbas zich tegenover de westerse

en Amerikaanse pers heel anders uitlaat dan tegenover de

Arabische media. Nog niet zo heel lang geleden, tijdens

een interview in Libanon, verdedigde hij nog heel krachtig

zijn opvatting over de samenwerking tussen het nazisme

en het zionisme. Er bestaat blijkbaar, aldus onderzoeker

dr. Edi Cohen, een grote kloof tussen zijn Engelse en

Arabische uitspraken enzijn officiële publicaties opzijn
website. En dat is best verontrustend, want dat kan

betekenen dat deze Palestijnse leider, lsraëls gespreks-

partner tijdens de vredesonderhandelingen, een man is

met twee gezichten.

EEN GELIEFD ONDERWERP

De aanslagen op de Verenigde Staten van rr september

zoot zijn sowieso een geliefd onderwerp voor de moslims

en lsraël speelt ook daarin een belangrijke rol. De eerste

berichten over een mogelijk lsraëlisch complot versche-

nen vier dagen na de aanslagen. De Syrische krant

Al-Thawra' meldde dat vierduizend Joden op lr septem-

ber niet op hun werk in de Twin Towers waren verscnenen.

omdat lsraël ze op de hoogte had gesteld van de aan-

staande aanslag. Al snel werd dit bericht overgenomen

door de gehele Arabische pers.

Hoewel er ook Joden en lsraëli's onder de slachtoffers

waren en een lsraëlisch aandeel uiteraard nooit is bewe-

zen, geloven tot op vandaag veel moslims in lsraëls

betrokkenheid bij de aanslagen in de VS.

Nog in september jl. liet de Palestijnse televisie (PA TV)

de verwoesti ngzien van een gebouw in Caza (een

commandocentrum van Hamas) en vergeleken ze dit met

de vernietiging van het World Trade Center in New York.

In dit fragment wordt lsraël verantwoordelijk gehouden

voor zowel de aanval op Caza als de aanslagen op lr
september zoot. En de reden is, volgens PA TV: de Joden

willen immers de wereldheerschappij én de islam in een

kwaad daglicht zetten.

ISRAËL ZIT ACHTER ISIS

En dit verklaart ook waarom de jongste complottheorie

met betrekking tot de lslamitische Staat (voorheen lSlS)

door velen, en in het biizonder door moslims, wordt
geloofd. Op internet circuleert het verhaal dat lsraël lSlS

in het leven heeft geroepen om de islam zwart te maken.

Juist het feit dat lsraëltot nu toe geen last heeft gehad

van lS, bevestigt voor veel complotdenkers hun stelling.

lSlS zou de afkorting zijnvan 'lsraeli Secret Intelligence



Service', een naam die door de Mossad al decennialang

wordt gebruikt. Ook beweert men dat de huidige lS-leider

Al-Baghdadieen Joodse acteur is, genaamd Simon Elliot.

De man zou zijn geworven door de Mossad en door hen

zijn getraind in spionagetechnieken en psychologische

oorlogsvoering tegen de islamitische samenleving.

VOOROPGEZET PLAN

Met deze theorie imoliceren de comolotdenkers dat de

huidige explosieve situatie in het Midden-Oosten allemaal

verloopt volgens een vooropgezet lsraëlisch plan. En met

welk doell

De uiteindelijke vernietiging van alle landen die een

bedreiging vormen voor lsraël om hierna, zo meldt de

lraanse pers, het Midden-Oosten in te nemen en hun

G root-l sraël te vestigen.

Het is trouwens opvallend dat de meeste samenzwerings-

geruchten rond lS en lsraël uit de lraanse en Syrische

koker komen. ls lran niet de aartsvijand van lsraël en

strijden het sjiitische Syrië en lran niet tegen de soenniti-

sche lS-aanhangersl

DE AFLEI DI NGSMANOEUVRE

Het lijkt erop dat de beproefde afleidingsmanoeuvre 'geeíde

Joden de schuld'wéér van stal is gehaald. En hoe doorzichtig

de leugens ook zijn; ze worden door velen geloofd.

Terwijl het op dit moment toch overduidelijk is dat het

Midden-Oosten niet wordt verscheurd door toeooen van

lsraë|, maar door de religieuze strijd van de soennitische

lS-moslims.

En het is toch ook overduidelijk dat lS niet tevreden is met

het gebied datze nu al in handen heeft. Hun uiteindelijke

doel is immers om de islam te versoreiden naar de vier

hoeken van de wereld. En met de huidige troepenbewegin-

gen bij de Jordaanse grens zou het volgende doel zomaar

Jordanië kunnen zijn... en daarna is lsraël wel heel dichtbij.

VREDE IS DE OPLOSSING

Ook bij de opvatting van Barack Obama en andere

westerse leiders dat een Palestijns-lsraëlisch vredesak-

koord op dit moment de belangrijkste stap is om de rust

in het Midden-Oosten te herstellen, kunnen we gerust

onze vraagtekens zetten.

!íant stel dat lsraël nu toegeeft aan de Palestijnse eisen:

alle vluchtelingen terug; Oost-Jeruzalem als Palestijnse

hoofdstad en alle Joden weg van 'hun' grond, dan houdt lS

niet op met moorden; stopt lran echt niet met het ontwik-

kelen van hun atoombom; komt er niet direct een einde

aan de burgeroorlog in Syrië en houden Hamas en Hezbol-

lah heus niet op om lsraël met raketten te bestoken.

SOMBER SCENARIOI

Al deze donkere ontwikkelingen zijn best deprimerend en

ook weinig hoopgevend voor het land lsraël.

Toch motiveert het tegelijkertijd, en des temeer, om met

vereende kracht door te gaan met de bijbelverspreiding en

evan gel ieverkond i gi n g aan onze J oodse medemen s.

!íant de boodschap aan lsraël over hun Joodse Messias is

uiteindelijk lsraëls enige lichtpunt in de duisternis.

Bronnen: PressTV Iran, NY Times, Ajyal.com, PA TV,

VT.com, Egy-press, NRC, Elzevier, Volkskrant, RD, Trouw, HP

en diverse i nternetsites.
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