
AARDGAS ONDER DE ZEE VAN GAZA 

 

De gedetailleerde berichtgeving van de Canadese onderzoeker Michel 

Chossudovsky belicht een aspekt van de invasie van Gaza, dat onze media (nog) 

niet hebben (durven) beschrijven. 

Het is de aanwezigheid van een aardgasveld onder de zee van Gaza, ontdekt door 

British Gas (BG) maar nog niet geëxploiteerd omdat Israël niet tot een akkoord kon 

komen over de betaling. Inderdaad had BG in 1999 een exploitatievergunning 

ondertekend met de Palestijnse Autoriteit die wettelijk bevoegd is voor dit 

grondgebied. Israël wilde echter in geen geval dat de regering van Hamas een betaling 

voor het gas zou ontvangen. 

De auteur ondekt 3 merkwaardige coïncidenties. In juni 2008 hervat de Israëlische 

regering de onderhandelingen met BG; in dezelfde maand geeft Ehud Barak bevel aan 

het leger om de invasie van Gaza voor te bereiden, en ten derde begint het staakt het 

vuren tussen Hamas en Israël. Israël belooft of doet geloven dat de blokkade van Gaza 

zal opgeheven of minstens verzacht worden. 

Chossudovsky steunt zich op een officiële Israëlische bron, Britse en Israëlische 

kranten, en BG zelf. 

Men kan de details lezen op: 

www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11680 

 
Het scenario dat de lezer nu voor ogen komt: een moordende oorlog tegen een 

burgerbevolking, om hun aardgas goedkoop in handen te krijgen, terwijl in 

afwachting de schijn werd gewekt dat de agressor toegevingen zou doen inzake de 

blokkade (toegevingen die er helemaal niet kwamen, vandaag dat Hamas het bestand 

na 6 maand niet verlengde) – het is bijna te cynisch om waar te zijn. “La réalité 

dépasse la fiction”- ik verontschuldig mij, maar ik ken geen goede Nederlandse 

vertaling. 

 

Voor wie nog niet naar adem hapt, een tweede bloedstollend artikel van Michel 

Chossudovsky, over de ongewoon omvangrijke wapenleveringen van het Pentagon 

aan Israël waartoe het opdracht gaf op 31 dec ll., dit is NADAT de bombardementen 

op Gaza al dagenlang bezig waren. Zie 

www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11743 
 

Ik was zo blij op de betoging in Brussel het grote spandoek te zien, waarachter veel 

volk, jonge vrouwen tot 75-plussers, van de Unie van progressieve joden van België. 
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