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De VS president Donald Trump wil dat de Syrische Golan voortaan 

Israëls grondgebied wordt. (Dit is bezet gebied sedert de zesdaagse 

oorlog in 1967. Voordien behoorde dit toe aan Syrië.) Wat dit 

betreft heeft de “internationale gemeenschap” blijkbaar nog 

voldoende rechtvaardigheidszin behouden en verwerpt deze 

nieuwe bokkensprong van de Amerikaanse president. Toch zijn er 

alom nog verblinde geesten, helaas ook onder christenen,  die 

menen dat de Golan “wezenlijk” is voor de veiligheid van Israël. 

Voor hen  hebben we enkele vragen. 

Is dat een reden om tegen alle internationaal recht in,  tegen de 

soevereiniteit van Syrië en tegen alle menselijkheid in, een kostbaar 

stuk land af te nemen,  het volk dat Syrisch is en Syrisch wil blijven 

te gijzelen en te onderdrukken? Bestaat er ergens een 

rechtvaardiging voor dergelijke brutale agressie?  

Is de Golan wezenlijk voor de veiligheid van Israël? Is het feit dat de VS onderneming Genie Oil & Gas 

daar boort naar olie voor eigenbelang van VS en Israël niet veel “wezenlijker”  en van grotere 

betekenis? 

Van wie zou Israël moeten bang zijn met zijn massa chemische, biologische en atoomwapens  (te 

land, ter zee en in de  lucht)? Als het zelf ophoudt met “de etnische zuivering van Palestina” (zie het 

gruwelijke verhaal van een eminente joodse historicus zelf, Ian  Pappe) zal niemand Israël bedreigen, 

als het daarbij  ook ophoudt andere landen en volken uit te moorden en te vernietigen? Waarom 

zouden terroristen van de islamitische staat  overal ter wereld  aanslagen plegen behalve in Israël? 

Moet Israël bang zijn van dergelijke terroristen? Het levert de grootste steun aan de meest fanatieke 

terroristengroepen en is ook de beste vriend met hen als ze maar meehelpen andere landen in dienst 

van het  zionisme te vernietigen. 

De zionisten hebben met de steun van de VS al decennia lang een onvoorstelbare straffeloosheid 
bereikt voor hun steeds brutalere misdaden tegen de menselijkheid. Waarom zou de zelfmoord de 
eerste doodsoorzaak onder de Israëlische soldaten  zijn? 
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