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Lähestyvä sota Israelille näyttää nyt väistämättömältä 

Tässä profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta erittäin ajankohtainen artikkeli huhtikuun alkupuolelta, jolloin jo 
nähtiin se, että pelin säännöt Israelille ovat muuttumassa, kun Venäjä toruu sitä Syyrian asioihin sekaantumisesta 
pohjoisrajansa läheisyydessä, jossa sijaitsee mm. Golanin kukkulat. Tulenarka paikka on myös Israelin pohjoisraja
Libanonin kanssa, jossa terroristijärjestö Hizbollah on viime aikoina liikuskellut ja ilmeisesti valmistautuu 
hyökkäämään Israeliin Iranin tuella. Vakavinta tässä kaikessa on se, että Venäjä on Israelin pahimpien vihollisten 
liittolainen ja näin Israel on kuin tulisilla hiilillä Syyrian sisällissodan suhteen. Ns. Googin sota lienee lähellä, kun
Venäjä ja Iran ovat nyt Syyrian diktaattorin apuna Lähi-idän sotatantereella. Israelilla ei ole rauhansopimusta 
Syyrian kanssa vuoden 1967 kuuden päivän sodan ja vuoden 1973 Jom Kippur -sodan jäljiltä, mikä ennakoi 
Jesajan 17. luvussa mainitun Damasko-profetian pikaista täyttymystä. Elämme siis vakavia aikoja. Artikkelin 
suomensi: Samuel Korhonen
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Kriisivaihe lähestyy
An Approaching Point of Crisis 

By Matt Ward, April 2, 2017
 

Perjantai-iltana maaliskuun 17. päivänä Israelin hävittäjät ylittivät Syyrian rajan ja suorittivat pommi-
iskuja kohteisiin Palmyran lähellä. Se on pohjoisin piste Syyriassa, jonne Israel on koskaan iskenyt 
sisällissodan alkamisen jälkeen vuonna 2011. Uskotaan, että Israelin kohteena olivat Hizbollahin 
kehittyneiden aseiden siirrot. 

Syyrian reaktio oli välitön. Se laukaisi useita ilmatorjuntaohjuksia, jotka seurasivat IDF:n hävittäjiä 
takaisin Israelin ilmatilaan. Israel oli silloin pakotettu ensimmäisen kerran käyttämään uutta Arrow 
-puolustussysteemiä, joka Israelin hallituksen mukaan onnistuneesti sieppasi Syyrian 
ilmatorjuntaohjukset juuri ennenkuin ne iskivät vetäytyviin Israelin hävittäjiin. 

Syyria reagoi virallisesti YK-lähettiläänsä Bashar Al Jaafari'in kautta, mikä heijasti mielialan muutosta 
Syyrian pääkaupungissa Damaskossa sellaisiin iskuihin: ”Syyrian reaktio oli sopiva ja muutti pelin 
säännöt.” [1]

Bashar Al Assad'in alainen Syyrian hallitus kokee kasvavaa voimantuntoa ja tuntee itsensä hyvin 
suuressa määrin immuuniksi Israelin rajummille sotilaallisille iskuille johtuen Venäjän alati kasvavasta 
läsnäolosta Syyriassa. Assad alkaa taas tuntea olonsa turvalliseksi ja myös aika rohkaistuneeksi siinä 
määrin, ettei selvästikään enää pelkää seurauksia, jos ampuu Israelin hävittäjiä, tai jopa itse Israelia. 

Kohta onnistuneen pommituksen jälkeen Israelin Venäjän-suurlähettiläs Cary Kohen kutsuttiin 
Moskovaan kuulemaan Venäjän varaulkomisterin antamia ankaria nuhteita varoittaen Israelia 
selväsanaisesti olemaan tulevaisuudessa enää häiritsemättä Venäjän suunnitelmia Syyrialle. [2]

Israelin puolustusministeri Avigdor Lieberman reagoi niinkuin vain hän voi, uhkaamalla tuhota kaikki 
Syyrian ilmatorjuntapatterit, jotka ampuvat tunkeilevia Israelin koneita tulevaisuudessa. 

Israel on menossa kohti sotaa. Vaikka Israelin tuleva turvallisuusstrategia on paljolti salassa pidettyä, 
niin on riittävästi julkisesti saatavissa olevia tiedon sirpaleita selkeästi osoittamaan, mihin suuntaan 
Israel on menossa. 
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Viime vuoden kesäkuun puolivälissä jokavuotisessa Herzliya'n turvallisuuskonferenssissa 
kenraalimajuri Herzl Halevi, IDF:n sotilastiedusteluosaston päällikkö, piti puheen, jossa selosti 
välittömiä sotilaallisia ja turvallisuuteen liittyviä uhkia, joita Israelilla oli tuolloin. Hän toi hyvin selvästi 
esille Israelin armeijan johdon käsityksen, että Iranin libanonilainen terroristiedustaja Hizbollah on tällä 
hetkellä Israelin uhka numero yksi. Hän lopetti pahaenteisesti, että ”Israelin kannalta Hizbollah täytyy 
tehdä toimintakyvyttömäksi tai tuhota; siitä seuraa, että sota on vääjäämätön.” [3]

Tässä vaiheessa Israel näkee sodan Hizbollahia vastaan varmana ja on käsitys, että tämä väistämätön 
tuleva konflikti on erilainen kuin lähimenneisyydessä käydyt taistelut. IDF uskoo, että seuraavassa 
sodassa Israel kärsii vakavia määriä kaatumisia: ”En sanoisi, että seuraava väkivallan kierros Iranin 
tukeman terroriryhmän kanssa aiheuttaisi valtavaa määrää uhreja Israelin siviilien keskuudessa, mutta 
melkein.” 

IDF on valmistautunut tähän mahdollisuuteen ja näyttää aidosti uskovan olevansa valmis siihen, mitä 
on tulossa. Halevi jatkoi:

”Sanon tämän kaikella asiaan kuuluvalla varovaisuudella, mutta ei ole ollut armeijaa, joka tietää yhtä 
paljon vihollisestaan, kuin me tiedämme Hizbollahista... Mutta seuraava sota ei silti ole yksinkertainen, 
eikä se tule olemaan helppo.” [4]

Halevi’n kommentit heijastavat kasvavaa olettamusta Israelin poliittisessa ja sotilaallisessa johdossa, 
että tässä myöhäisessä Syyrian sisällissodan vaiheessa vuosien kuoleman, väestönsiirtojen ja 
kärsimyksen jälkeen siellä ei nyt löydy mitään mielekästä poliittista ratkaisua, joka pystyisi jälleen 
yhdistämään ja rauhoittamaan Syyrian. Halevi itse uskoo, että Syyria on ”verenvuodatuksen 
kyllästämä,” mikä tekee jokaisen realistisen ja kestävän rauhan mahdottomaksi. 

Toinen Israelin johdon keskeinen olettamus on, että Iran, Syyrian sisällissodan varjolla ja käyttäen 
Hizbollahia rintamana, on kuljettanut lisääntyviä määriä iranilaisia komentajia suoraan Israelin viereisille
raja-alueille. IDF:n sisällä on nyt yleinen käsitys, että he alkavat pian nähdä ”kokonaisia Iranin 
vallankumouskaartin pataljoonia tarkkailuasemistaan Golanilla.” [5)

Israelin sotilaallinen ja poliittinen johto uskoo, että Barack Obaman epäonnistunut Iranin ydinsopimus 
on suunnattomasti rohkaissut Irania. Obama on antanut Iranille kansainvälisen oikeutuksen ilman 
mitään mahdollisuutta hillitä sitä todellista ja kasvavaa uhkaa, jota ydinsopimus aiheuttaa Israelille. Ei 
missään tämä ole ilmeisempää, kuin Syyriassa nyt. 

Suoran Venäjän sotilaallisen suojan alla ja käyttäen ISISin vastaista taistelua kätevänä tekosyynä Iran 
on täyttänyt Syyrian sekä miehillä että aseilla, kuten myös vahvistanut Hizbollahia. Kaikki tämä on vain 
yhtä tarkoitusta varten: tuoda taistelu suoraan Israeliin. 

Israel tunnistaa, että suuri yhteenotto on tulossa, kuten myös Hizbollahin johtaja radikaali shiialainen 
pappi, sheikki Hassan Nasrallah. Juuri tästä syystä Hizbollah on vetäytynyt ja kutsunut 
erikoisjoukkonsa Syyrian taistelukentältä takaisin Libanoniin. Uskotaan, että Hizbollah tarvitsee niitä 
kohdatakseen Israelin lähestyvässä sodassa. 

”Nasrallah oli tosissaan sanoessaan, että alue on menossa kohti konfliktia ja lähikuukausina tulisi 
kuolonuhreja. Tämä johtuu siitä, että hänellä on tietoa, joka kertoo, että Israel valmistautuu sotaan ja 
pian. Ja tämän vuoksi Hizbollah on valmistautunut asemasotaan (armed standoff).” [6]

Israelin sotilassuunnittelijat ovat nopeasti laatineet omia suunnitelmiaan. Jo valmistautumisen 
myöhemmissä vaiheissa on juuri paljastettu suunnitelmia jopa neljännesmiljoonan siviilin 
evakuoimiseksi yhteisöistä Libanonin rajalla. Eversti Itzik Bar IDF:n kotirintaman komentokeskuksesta 
sanoi: ”Paikoissa, joissa ymmärrämme olevan suuri vaara siviileille, esimerkiksi missä emme pysty 
järjestämään puolustusta tai pelotetta … me evakuoimme...” [7]

Bar toteaa, että seuraavassa sodassa Hizbollahia vastaan ”...koko Israel on uhattuna.” 



Tätä haurasta ja vaarallista tilannetta edelleen hankaloittaa yksi ongelma, johon Israelilla ei ole mitään 
vaikutusvaltaa eikä valvontaa: Venäjä. Hizbollahin ja Iranin luottaminen Venäjän sotilaalliseen suojaan 
Syyriassa on Israelille suunnaton strateginen ongelma. Tähän saakka Israel on osoittanut kerta 
toisensa jälkeen, että kun se tuntee olemassaolonsa uhatuksi, tai kohtaa tilanteen, jossa Hizbollahin 
kaltaiset viholliset ovat saamaisillaan kehittyneitä aseita, Israel toimii aina. Tämä ei tule 
lähitulevaisuudessa muuttumaan. 

Syyria on nyt kuitenkin käännepisteessä. Syyrian presidentti Assad on yhä enemmän vakiinnuttamassa
otettaan sodan repimästä maasta. Hänen menestyksensä viime kuukausina Venäjän ja Hizbollahin 
tuella, on saanut Assadin muuttamaan taktiikkansa ja lähestymistapansa Israeliin. Hän on tulossa 
rohkeammaksi ja on osoittanut muutaman viime viikon aikana, varsinkin reaktiossaan Israelin 
viimeisimpään tunkeutumiseen Syyrian ilmatilaan, että hän on nyt valmis ampumaan takaisin. Hän 
yrittää aktiivisesti pudottaa Syyrian ilmatilassa operoivat Israelin hävittäjät. 

Israel puolestaan ei halua peräytyä johdonmukaisesta politiikastaan hyökätä Hizbollahille meneviä 
asekuljetuksia vastaan, aina kun havaitsee niitä. Mahdollisuus, että tulevaisuudessa tapahtuu 
yhteenotto Israelin ja Syyrian välillä, tai mikä vielä pahempaa, Israelin ja Venäjän välillä, on hyvin 
todellinen ja kasvava. 

Israelin kohtaama ongelma koskee tasapainoa. Jatkavatko he Hizbollahin valmiuksia vähentävien 
iskujen politiikkaansa, joka on tähän saakka ollut taktinen menestys, mutta joka myös voi aiheuttaa 
Israelille paljon suuremman strategisen ongelman vetämällä Syyrian ja Israelin täysimittaiseen 
sotilaalliseen yhteenottoon? Mikä vielä pahempaa, Israel voi joutua jopa suoraan yhteenottoon Venäjän
kanssa. 

On pahaenteistä, että tämä voi olla alkamassa juuri nyt. YK:ssa sunnuntai-iltana Syyrian lähettiläs 
Bashar Jaafari puhuessaan Israelin suurlähettiläs Cary Kohen'in kutsumisesta Venäjän 
ulkoministeriöön, paljasti, että selkeä viesti oli lähetetty Israelille: ”Putin lähetti selkeän viestin ja 
Israelille kerrottiin kylmästi, että tämä peli on nyt ohi.” [8]

Israelin strategisesta näkökulmasta tapahtumat Syyriassa tulevat pahenemaan. Bashar al-Assad, 
valtansa, rohkeutensa ja nyt myös vihamielisyytensä kasvaessa, kiristää jatkuvasti otettaan Syyriasta. 
Israelin raja-alueille jatkuu Iranin vallankumouskaartilaisten ja Hizbollahin taistelijoiden tulva, jotka 
kaikki ovat hampaisiin saakka aseistettuja ja joilla on tarkoitus kohdata juutalaisvaltio niin 
suunnattomalla asearsenaalilla, ettei kaikilla Euroopan armeijoilla yhteensäkään ole nykyisin niin paljon
tavanomaisia aseita. [9]

Myös Venäjä jatkaa Syyrian muuttamista yhdeksi valtavaksi taktisten operaatioiden tukikohdaksi 
(forward operating base). 

Vladimir Putin näyttäisi viestittävän, että Israelin aika toimia rankaisematta Syyrian taivaalla Hizbollahia 
vastaan on nyt ohi. Pelin säännöt Israelille ovat muuttumassa ja sen vapaus toimia päättäväisesti on 
loppumassa. Sodan pilvet ovat nousemassa Israelin ylle ja kuten kenraalimajuri Herzl Halevi vakuuttaa,
niin lähestyvä sota Israelille tässä vaiheessa näyttää väistämättömältä.
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