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e Franse revolutie begon im-
mers in 1789 en Frankrijk is 
nog altijd niet gestabiliseerd 
en op zoek naar een identi-

teit tussen de revolutionaire principes, 
die eigenlijk het communisme voort-
brachten, en de realiteit van de econo-
mie.
De Iraanse akkoorden zijn eigenlijk één 
van de vele gevolgen van de omwente-
lingen in het Midden-Oosten en de re-
actie van andere landen die niet weten 
welke kwaad eerst aan te pakken.
De revoluties zoals in het verleden - 
denk maar aan de invoering van de guil-
lotine in Frankrijk en de massa execu-
ties van Stalin - hebben groeperingen 
teweeggebracht die door pure gruwel 
angst willen inboezemen om zodanig 
de macht te grijpen in instabiele landen. 
Dit keer betreft het een hele regio.
Westerse landen hebben geen enkele 
strategie hoe dit aan te pakken. 
De revoluties worden in razendsnel 
tempo door terrorisme uitgevoerd naar 
derde landen. 
Aanslagen in Europa en de Verenigde 
Staten zijn een visitekaartje die binnen-
landse belangen van terroristische groe-
peringen dienen. De VS, verzwakt door 
de oorlog in Irak en de uitzichtloosheid 
van Afghanistan, proberen afspraken te 
maken met regimes die ze tot nu toe 
als de grootste vijand beschouwden en 
tegelijkertijd laten ze hun bondgenoten 
vallen.
Europa wuift de “vredesdeal” toe om-
dat ze ook geen andere oplossingen 
wil zien. Op de vraag of Iran haar nu-
cleaire ambities voor enkele jaren in 
de koelkast zet, is het raden naar. Wat 
zeker zal plaatsvinden is een mach 
tsstrijd tussen de Arabische landen die 
voor de terroristische groeperingen de

De Koude Oorlog was meer vertrouwd 
en is daarom dan ook aan een come-
back bezig. Dit betreft niet enkel de 
relatie tussen Israel en de VS, maar ook 
de VS met Saoedië-Arabië, Koeweit en 
Bahrein. Iran ziet immers Bahrein als 
deel van hun grondbezit. 
De verandering is zo groot dat de Joodse 
organisaties ook niet weten wat te doen.
Maar een essentieel element is in de VS 
onveranderd gebleven. 
De Amerikanen erkennen dat een 
Amerikaanse Jood ook sterke banden 
kan hebben met Israël en Obama be-
spreekt zijn politiek uitbundig met alle 
Joodse groeperingen. Dit is niet enkel 
het geval voor Joodse Amerikanen, 
maar ook voor Amerikaanse Ieren of 
Armenen.

In Europa is dit ongebruikelijk geweest 
tot het terrorisme de Joodse bevolking 
tot direct doelwit maakte zoals in de 
jaren ‘30.
De vraag stelt zich welke catastrofe Eu-
ropa moet overspoelen tot ze bewust 
wordt van een wereld in volle verande-
ring waarin het Europees continent 
meer en meer betrokken raakt in de 
conflicten tot het zelf deel uitmaakt van 
het Midden-Oosten. 
Het is het uiteindelijke gevolg van een 
consolidatie op wereldvlak waar er maar 
enkele politieke continenten overblij-
ven: de VS, China, Rusland en de rest. 
Europa is fragiel door de Griekse crisis, 
de Engelse dreiging van exit en de massa 
emigratie uit oorlogsgebieden. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat indien 
Europa er niet in slaagt een sterk econo-
misch en militair continent te worden  
-en het ziet er zo niet naar uit - dat 
het opgeslorpt wordt door het woelige 
Midden-Oosten.

weg zal vrijmaken. Als twee honden 
vechten om een been, loopt de derde 
ermee heen. 
De veranderde politiek van de VS 
creëert een vacuüm die snel ingenomen 
zal worden door de meest agressieve 
partij. 
Het is naïef te denken dat Europa, het 
dichtste bij, buiten schot zal blijven.
Ook de Joodse organisaties in de VS 
zijn verdeeld. Voor het eerst hebben ze 
te maken met een presidentiële admi-
nistratie die ze niet langer als hun beste 
vriend kunnen beschouwen. Obama 
erkent deze nieuwe toestand en is er 
zich van bewust dat dit zijn democra-
tische opvolger parten kan spelen. 
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“In Europa is dit ongebrui-
kelijk geweest tot het terro-

risme de Joodse bevolking tot 
direct doelwit maakte zoals in 
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