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Europa, Afrika, Azië 

 

                  Om de waarheid te vertellen – deel 2 
 

Mensen vergeten de geschiedenis gemakkelijk.  
Als de nederzettingen en Jeruzalem de “obstakels” naar vrede zijn, waarom vielen de omringende Arabische 
landen Israël dan aan in 1948 en 1967? Zij die oorlog voerden tegen Israël, werden er niet toe aangezet 
vanwege nederzettingen of Jeruzalem omdat er geen Israëlische aanwezigheid bestond in de “West Bank” 
vóór de Zesdaagse oorlog, en Oost-Jeruzalem en de Oud-Jeruzalem onder Jordaans beheer stonden. Waarom 
werd er geen poging gedaan om een Palestijnse staat te vestigen toen het gebied onder Turks, Brits of 
Jordaans beheer stond? De waarheid is dat gedurende meer dan 3000 jaar Joden de enige groep vormen die 
vanuit de historie kan bewijzen dat het land Israël haar nationale en religieuze thuisland is. 
 

De Palestijnse Autoriteit weet dit; waarom is men anders de laatste tientallen jaren bezig met opgravingen 
rondom de Tempelberg en ontdoet men zich van Joodse (kunst)voorwerpen die zonder enige twijfel Israëls 
historische band met het land laten zien? Waarom zou dit een punt zijn? Iedereen weet dat de landen die 
Israël omringen zichzelf geheel beschouwen als moslimlanden en de rechten van andersdenkende  gelovigen 
beperken of totaal verwerpen. De reden achter de weigering om Israël als het thuisland van het Joodse volk te 
erkennen, is gelegen in het feit dat dit de Joodse soevereiniteit over het land zou wettigen.  
De verdraaiing van de geschiedenis van het Land is zo diep geworteld in de Arabische-islamitische opvoeding 
dat in tekstboeken Israël uit de kaart van het Midden-Oosten wordt weggelaten, en Joden in de media op 
vrijwel dezelfde wijze worden geportretteerd als in de Nazipropaganda van voor de Tweede Wereldoorlog.  
 
Een voorbeeld hoever deze leugens gaan, werd getoond tijdens de Camp David onderhandelingen in 2000 
toen Yasser Arafat President Clinton vertelde dat er nooit een Joodse tempel op de Tempelberg in Jeruzalem 
had gestaan. De Tempelberg en Jeruzalem waren nooit van enige religieuze en historische betekenis voor 
Israël geweest.   
In 1998 gaf het hoofd van de afdeling geschiedenis van het Khan Yunis Educational College, Dr. Yussif 
Alzamili, aan educatieve organisaties opdracht om de geschiedenis van Palestina te schrijven en hierbij geen 
verband te leggen tussen Palestina en de ‘usurpators’ (Zionisten) van het land.  
Arabische tekstboeken vertellen dat de Joden van duizenden jaren geleden geen connectie hebben met de 
Joden van vandaag. Deze onverholen leugen zet hedendaagse Joden neer als bezetters van Israël zonder een 
historische en een verzonnen religieuze binding met het land. Hoe kunnen wij -met een herziene geschiedenis 
die gericht is op het vernietigen van onze connectie met het land- dan nog mogelijkerwijs geloven dat een 
vredesovereenkomst het papier waard is waarop deze geschreven staat?  
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De radicale islam is stevig verankerd in Iran, Gaza en Zuid-
Libanon. Het bedreigt Irak, Syrië, Libanon, Jordanië, 
Egypte, Libië, Jemen, Turkije, Soedan, Kenia, Nigeria en 
andere landen. Dit extremisme breidt zijn tentakels snel 
uit naar Europa en de Verenigde Staten.  
Westerse democratieën dachten naïef dat de “Arabische 
lente” zou leiden naar vestiging van democratieën in het 
Midden-Oosten. Precies het tegenovergestelde is gebeurd. 
Nu zien we nog meer radicale vertakkingen van Al Qaida. 
Ze moorden zonder pardon en zijn de oorzaak van 
miljoenen vluchtelingen die Turkije en Jordanië hebben 
verlaten. 
Het gevolg van de vredesakkoorden van Oslo was dat 

Israël voor meer dan 95% van de Arabieren die op de 

“West Bank” wonen, het gehele civiele beheer aan de 

Palestijnse Autoriteit (PA) overdroeg. De Verenigde Staten 

en Israël hebben de Palestijnse politiemacht bewapend. 

Het heeft niet lang geduurd voordat de gebieden onder PA 

beheer en PA politiemacht hun wapens tegen Israël 

richtten. De jaren volgend op de Oslo akkoorden mondden 

uit in de ergste periode van Arabisch terrorisme sinds de 

vestiging van het moderne Israël.  

Welk bewijs is er dat een Israëlisch terugtrekken binnen 

de grenzen van 1967 ook maar iets anders zou zijn dan 

een podium voor hun allerlaatste doel om Israël van de 

kaart te vegen? 

Welke garantie is er dat zo'n terugtrekking niet de 

sluisdeuren open zet voor ISIS en andere fanatieke 

islamitische stromingen die als enig doel hebben de 

vernietiging van de staat Israël? Is de wereld zo naïef dat 

ze niet kan zien welke gevaarlijke realiteit zich voor haar 

ogen bevindt?                                                         Eliezer Braun   

  
 

 

 

 
 

 

 

 

‘Shuva Israel’ is een wereldwijde non-profit      
organisatie die natiën oproept Israël te zegenen, 

te helpen en voor haar te bidden. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Je kunt geen handen schudden  
 

      met een gebalde vuist! 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Eliezer Braun-  Vice 
President   -   Shuva   

Global Diplomacy    

 

http://www.shuvaglobal.com/

