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Zijn de aanslagen in Parijs van 13 november 2015., 9/11 in New York of de aanslag op het 

satirisch magazine Charlie Hebdo werkelijk terug te leiden tot de Islam? De Duitse schrijver 

en filmauteur G. Wisnewski legt uit. In 1996 schreef professor politiek Samuel Huntington 

het boek ‘Clash of Civilizations’ waarin hij de ‘botsing van culturen’ voorspelde. Deze 

botsing dienden als vervanging voor het oost-west conflict, men had een vijand nodig. 

Huntington was helemaal geen profeet, maar een strategisch planner, een politiek planner 

en een oorlogsplanner. In de regering Carter was hij 

coördinator van het witte Huis voor veiligheidsplanning. 

Wisnewki : “De wereld vandaag is nog altijd het resultaat 

van een planning, namelijk van enkele politieke en 

strategische experten rond het Pentagon, de National 

Security Council in de VS en rond de zogenaamde  neocons ( 

nieuwe conservatieven)”. Anders gezegd, zij zijn dus de 

technici door wie bomaanslagen worden gepland om de 

ene kant tegen de andere op te zetten en zo wordt haat 

aangewakkerd tussen de afzonderlijke culturen. Men wil de 

bevolking verzwakken door spanningen te creëren met externe vijanden zodat de bevolking 

meer controle wenst. Een overmatige controle zou de bevolking tijdens rustige periodes 

niet aanvaarden. Men wil de Islam, die vasthoudt aan conservatieve waarden zoals het 

gezin, weg. En het uiteindelijke doel is “expansie”. Wisnewski :”Voor het Westen gaat het 

om de uitbreiding van de Anglo-Amerikaanse wereldheerschappij” en verder beweert 

Wisnewki ook :” En aan de andere kant wil men natuurlijk ook aan de grondstoffen komen 

die zich bevinden in Islamitische landen, zoals bijvoorbeeld de oliereserves.”    Deze 

aanslagen maken veel slachtoffers, hier in het westen, maar vaak ook onder moslims.  

Daarom is het  belangrijk te handelen naar het principe dat de veroorzakers worden 

aangepakt: wie stuurt deze aanslagen, wie veroorzaakt deze migratiecrisis die medeoorzaak 

is van de ‘Clash of Civilisations’.  

Bron >> Terreuraanslagen in Parijs en ‘de strijd der culturen’.  
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