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Over de nauwe samenwerking tussen de radicale islamitische terroristen in Syrië en Israël is al meerdere 

malen bericht. Nu heeft de VN dit feit ook in een rapport aan de Veiligheidsraad bevestigd. Daarin worden 

de interacties tussen het Israëlische leger (IDF) en de Al Nusra front op de Golan-hoogvlakte in de laatste 1 

1/2 jaar, nauwkeurig vermeld.  

 

Volgens de vredesmacht UNDOF sturen de terroristen regelmatig hun gewonden voor behandeling naar 

Israëlische ziekenhuizen terwijl de IDF de terroristische bendes wapens leverde en logistiek. Zondag laatst 

werd de steun van Al-Nusrafront nog versterkt met twee bomaanslagen door de Israëlische luchtmacht. 

Syrië heeft opgeroepen tot sancties tegen Israël vanwege de oorlog onder leiding van de VN. 

 

Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken overhandigde een brief aan de VN-veiligheidsraad en de 

secretaris-generaal Ban Ki-moon, waarin Israël wordt beschuldigd van luchtaanvallen op Syrië, zondag 

jongstleden uitgevoerd om de terroristen in Syrië te steunen en de bevolking in Israël van de interne 

politieke problemen af te leiden.  

 

Na de val van de Israëlische coalitieregering, wordt de Knesset ontbonden op maandag en zijn er nieuwe 

verkiezingen gepland in maart. Netanyahu vecht voor zijn politiek overleven, want volgens een laatste 

enquête wil meer dan 60 procent van de Israëli's hem niet meer als hoofd van de regering hebben. Daarom is 

de aanval op Syrië misschien wel een afleiding. 

 

Het Syrische persbureau SANA meldde: "De Syrische regering 

vraagt om afschrikkende sancties tegen Israël, die niet langer haar 

beleid van steun aan het terrorisme verbergt en roept op alle 

maatregelen op basis van het VN-Handvest te nemen om een 

herhaling om de aanvallen van Israël te voorkomen." 

 

Voorheen had de SANA op zondag gemeld, dat Israëlische 

gevechtsvliegtuigen installaties heeft aangevallen in de buurt van de 

luchthaven van Damascus en in het dorp Dimas, liggend in de buurt 

van de grens met Libanon. Talrijke explosie werden gehoord en 

aansluitend een vuurzee te zien. Dit is al de derde aanval dit jaar, die 

de Israëlische luchtmacht pleegde tegen doelen in Syrië. 

 

Het Syrische legerleiding zegt in een reactie op de Israëlische aanval: 

"Deze agressie toont de directe betrokkenheid van Israël in het ondersteunen van terroristische groeperingen 

in Syrië, samen met de bekende lokale en westerse landen om het moreel van deze terroristische 

groeperingen, vooral het Al-Nusrafront te versterken." 

 

De vraag waarom Israël zijn buren ongestraft opnieuw en opnieuw kan aanvallen, is gerechtigd maar valt in 

dovemansoren. Zolang de VS en de EU de misdaden van Israël dekt, gebeurt er niets. Wat Israël wordt 

toegestaan is geen andere toegestaan. Stel je eens voor dat het andersom zou zijn en Syrië zou 



luchtaanvallen uitvoeren tegen Israël, de verontwaardiging zou oorverdovend en duidelijk een reden voor 

oorlog zijn. 

 

In de bezetenheid om de Assad-regering omver te werpen is Israel verworden tot de Air Force van Al-

Qaida… Is dat wat we willen? 
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