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Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelma saattaa aiheuttaa Israelille haasteita 

Tässä hyvin ajankohtainen Israelia ja presidentti Trumpin rauhansuunnitelmaa koskeva raportti 
Rapture Ready -sivustolta (kategoria Israel Watch), jossa tuodaan esille epäilys siitä, että Israel joutuu 
vielä maksamaan jonkinlaisen hinnan rauhasta palestiinalaisten/arabien kanssa. Se ei tietäisi hyvää 
Trumpin Amerikalle. Kirjoituksen suomensi: Olli R.
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The Art of the Deal (Diilin taito)

”Tiedäthän, Emmanuel, voin olla kova Bibin kanssa.”

Joten huhutaan, että presidentti Trump valmistautuu ”painostamaan” Benjamin Netanyahu'a, jos Israelin 
johtaja ei tule mukaan viimeisimpään Amerikan rauhansuunnitelmaan arabit-Israel konfliktia varten.

Jerusalem Post -raportin mukaan:

”Johtavat hallintovirkamiehet ovat sanoneet, että presidentin Lähi-idän rauhansuunnitelma sisältää 
useita merkittäviä ehtoja, jotka aiheuttavat Israelin pääministerille poliittisia haasteita. Ja nyt Channel 10 
ilmoittaa, että Trump on kertonut Ranskan presidentille Emmanuel Macron'ille, että hän on valmis 
ryhtymään 'kovaksi' Netanyahu'n kanssa jos on tarvis.”

Kas!

Viime kuussa YK:ssa Trump seurasi aiempien Yhdysvaltojen johtajien pelisuunnitelmaa sitoutumalla 
tuhoisaan kahden valtion ratkaisuun. Hän aikoo paljastaa ”suunnitelmansa” vuoden loppuun mennessä.

Katsos, kukaan meistä ei tiedä, mitä todella tapahtuu kulissien takana. On mahdollista, että Trump 
käyttää tätä vain juonena ja koordinoi kaiken Netanyahu'n kanssa.

Mutta on olemassa tärkeä näkökohta muistettavaksi: Art of the Deal'in bestseller-kirjailijalla ei 
todennäköisesti ole raamatullista maailmankatsomusta, varsinkin kun on kyse muinaisista 
maasopimuksista ja liitoista. Epäilen toden teolla, että hän ottaisi vakavissaan Israelin ”omistuskirja” 
-luonteen Raamatusta (=Israelin laillinen oikeus maahan Jumalan taholta).

Joten on yhtä mahdollista, että hän tarkoittaa täsmälleen sitä mitä hän sanoo julkisesti: 
”rauhansuunnitelma” on tulossa ja voi jukranpujut, ihmisten olisi paras olla sen takana. Trump on 
kuulemma maininnut hänen suurlähetystösiirrostaan Jerusalemiin eräänlaisena velkana, jonka 
Netanyahu on hänelle auki.

Tämä ei yllättäisi minua.

Trump on sanonut, että Israelin pitäisi ”maksaa enemmän” nyt, kun hän on tehnyt joitakin myönteisiä 
asioita juutalaisvaltiolle.

https://nokialainen.blogspot.com/2018/10/trumpin-lahi-idan-rauhansuunnitelma.html
https://www.raptureready.com/author/todd/
https://www.raptureready.com/category/israel-watch/
https://www.raptureready.com/


Kaikki tämä kertoo meille, että maanpäälliset hallitukset eivät ole koskaan pitkän aikavälin ratkaisu. 
Parasta, mitä voimme toivoa lyhyellä tähtäimellä, on, että Yhdysvaltain presidentti ei ole vihamielinen 
Israelille - kuten Obama oli.

Trump näyttää lankeavan samaan ansaan, johon aikaisemmatkin presidentit ovat syyllistyneet: he kaikki 
ovat tunteneet, että voisivat ratkaista sen, mikä on todellisuudessa ratkaisematon ihmisen 
näkökulmasta.

Länsi voi ”painostaa” Israelia kaikella millä haluaa. Mutta loppujen lopuksi vain Historian Herra tuo 
parhaan diilin.

Jim1fletcher@yahoo.com
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https://nokialainen.blogspot.com/2018/10/trumpin-lahi-idan-rauhansuunnitelma.html
mailto:Jim1fletcher@yahoo.com

	maanantai 29. lokakuuta 2018
	Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelma saattaa aiheuttaa Israelille haasteita


