Een hele slimme dame, of toch niet? (video)
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In de tijd dat Osama Bin Laden door de hele wereld werd opgejaagd was er één vrouw die op
miraculeuze wijze de door hem gemaakte video-opnames als eerste in handen kreeg.

Dit is dezelfde vrouw die de onthoofdingsvideo van Steven Sotloff publiceert, zelfs nog voor
ISIS dit doet.

We hebben onlangs de tweede onthoofdingsvideo van een Amerikaanse journalist door ISIS
meegemaakt.
Video’s die voor verontwaardiging en walging zorgden over de hele wereld en de dreiging van
ISIS voor eens en voor altijd op de kaart zette. Een bedreiging die nu al vele malen groter wordt
geacht dan die van Al Qaida.
Net zoals bij de vorige video van de onthoofding van James Foley worden ook bij de Sotloff
video
veel vraagtekens geplaatst omtrent de echtheid daarvan.
Als we in die richting verder zoeken dan komen we iets merkwaardigs tegen, of beter gezegd
een merkwaardige dame met de naam Rita Katz.
Katz is een Joodse dame die samen met een partner, Josh Devon, sinds 2002 een organisatie
runt in New York met de naam SITE. Ogenschijnlijk is het een soort privé inlichtingendienst
die wordt ondersteund door particuliere donaties en een aantal Amerikaanse
overheidsinstellingen.
Echter, volgens velen zoals bijvoorbeeld David Icke is SITE niets anders dan een
frontorganisatie voor de Israëlische geheimedienst, de Mossad.
Katz werd geboren in Irak waar haar vader kort nadat Sadam Hoessein aan de macht kwam
werd ontmaskerd als een Israëlische spion om vervolgens publiekelijk te worden geëxecuteerd.
Het gezin ontsnapte naar Israël waar Rita Katz ging studeren en dienst nam in het Israëlische
leger.
Zij staat bekend als een fanatiek aanhanger van het Zionisme .

Katz is in de loop der jaren
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vooral bekend geworden om haar “nep” Osama Bin Laden video’s.
Zo werd er in 2007 onder andere het volgende geschreven:
“Ondanks dat de hele wereld van inlichtingendiensten op hem jaagt, is Bin Laden erin
geslaagd om hun gecombineerde pogingen om hem te vangen te ontlopen en gelegenheid te
hebben gevonden om een opnamestudio binnen te gaan en een nieuwe video te maken voor
Rita Katz en haar organisatie SITE.
Een clubje dat wordt bemand door twee personen, Katz en Devon. Deze twee slagen erin om
iets te doen wat alle inlichtingendiensten ter wereld gecombineerd niet kunnen en dat is om als
eerste een exemplaar van deze video aan de wereld te presenteren.”
Laat het nu diezelfde Rita Katz zijn die als eerste ter wereld een kopie in handen krijgt van de
onthoofdingsvideo van Steven Sotloff. Ongelofelijk genoeg zelfs nog voordat ISIS deze
openbaar heeft gemaakt.
Op het moment dat ISIS via de sociale media laat weten dat ze binnenkort de Steven Sotloff
video zullen publiceren, is deze film al te zien bij SITE.
Heel knap van Rita.
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