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(Waar blijft Nederland?)

De strijd om Israël wordt met de dag heviger.

Hamas begon zaterdag de 28e mei weer met schieten op Israël. Een duidelijke
oorlogs(mis)daad dus. De Arabische Liga met z’n 23 leden, heeft besloten het vredesproces
vaarwel te zeggen. De Liga gaat nu het plan van Mahmoud Abbas promoten om de VN te
verzoeken in september het uitroepen van een Palestijnse staat te bevestigen. Voorlopig binnen
de grenzen van 1967 en met Oost Jeruzalem als hoofdstad. Dus voor een groot deel het plan
van president Obama.

Opmerkelijk is de rol van Canada in dit walgelijke politieke spel om Israël in een wurggreep te
krijgen.

Wat heeft Canada gedaan?

Ook de G8, de groep van acht meest geïndustrialiseerde landen, wilde een verklaring over
deze zaak opstellen. (Iedereen wil meedoen met de moordaanslagen op Israël. Zelf wij, gewone
burgers worden gedwongen mee te doen doordat onze regering de Palestijnse Autoriteit
financiëel krachtig steunt met onze belastinggeld).

Terug naar Canada.

Canada is ook lid van de G8 en heeft verhinderd dat in de verklaring over het M.O. van de G8
opmerkingen van president Obama over de (onverdedigbare) grenzen van 1967 zouden
worden opgenomen.
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Wat dus niet is gebeurd!

De minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Avigdor Lieberman, heeft zijn Canadese
collega John Baird hartelijk bedankt. Dit gebaar van Canada is in Israël goed gevallen.
Lieberman noemde Canada een “ware vriend van Israël”.

Dit gebaar is ook in de hemel niet onopgemerkt gebleven.

Maar waar blijft Nederland?

Wilders, de grote vriend van Israël?
Verhagen, die wat Israël betreft, in het verleden zich enkele keren zeer goed en positief heeft
opgesteld.
Rutte en Rosenthal, die toch veel begrip hebben voor de benarde positie van Israël!

Waar blijven jullie met een bemoedigend gebaar naar Israël? Dat heeft Israël juist nu hard
nodig en zal ons land tot zegen zijn.

Lees ook het artikel Canada tot de wereld: Blijf van Israël af! op de website van Israel
Today
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