sunnuntai 30. joulukuuta 2018
Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelma jakaa Jerusalemin vuodettujen
tietojen perusteella
Tässä mielenkiintoinen suomentamani ajankohtaisraportti ProphecyNewsWatch -sivustolta, jossa
lainataan erään nettijulkaisijan kirjoitusta Trumpin hallinnon ”lopullisesta sopimuksesta” Palestiinan ja
Israelin välisen konfliktin päättämiseksi. Kyse on vuodetuista tiedoista nimettömältä
”diplomaattilähteeltä”. Jos tämä informaatio osoittautuu todeksi, niin Donald Trump on pettänyt
juutalaiskansan ensimmäistä kertaa virassaan.
-----------------------

Kristilliset sionistit syvästi huolissaan siitä, että Trumpin
lopullinen sopimus jakaa Jerusalemin
(Christian Zionists Deeply Concerned Trump Ultimate Deal Will Split Jerusalem)
http://www.prophecynewswatch.com/article.cfm?recent_news_id=2849
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Kirjoituksessaan Al-Monitor -sivustolla, Ben Caspit on vuotanut ilmoitettuja yksityiskohtia Trumpin
hallinnon ”lopullisesta sopimuksesta” Palestiina-Israel konfliktin ratkaisemiseksi.
Caspit kirjoittaa, että Trumpin suunnitelma ”sisältää selkeän Jerusalemin jaon kolmeen osaan”, ja lainaa
nimetöntä ”vanhempaa diplomaattilähdettä” sanomalla: ”Kyse ei ole Palestiinan pääkaupungista AbuDis:ssä (palestiinalainen kylä Jerusalemin hallintoalueella), vaan merkittävistä osista Itä-Jerusalemia.”
Hän kirjoittaa, että tämän lähteen mukaan Jerusalemissa tulee olemaan kaksi pääkaupunkia: Israelin
pääkaupunki Länsi-Jerusalemissa ja Itä-Jerusalemin juutalaiset kaupunginosat, mukaan lukien Itkumuuri
– ja Palestiinan pääkaupunki Itä-Jerusalemin arabiosissa. Kolmas alue, Pyhän altaan (Holy Basin)
sisällä, olisi kansainvälisen valvonnan alainen.

”Mielenkiintoista, jos totta” pitäisi olla ensimmäinen vastauksemme, koska aikaisemmat vuodot ovat
osoittautuneet epätarkoiksi. Oletetaan kuitenkin, että tämä anonyymi vanhempi diplomaattinen lähde
tietää, mitä hän puhuu. Mitä sitten?
Ajatus asettaa jokin alue "kansainvälisen valvonnan alaiseksi" palaa kumma kyllä takaisin vuoden 1947
YK:n jakosuunnitelman huonoenteiseen, mutta kestävään mielikuvaan Jerusalemista erillisalueena
(corpus separatum). Toisin sanoen, se on anakroninen (aikaan sopimaton).
Idea on myös hurjan vaarallinen: Kuvittele, että yksi maailman tulenarimmista paikoista on YK:n
yleiskokouksen tai Lähi-idän kvartetin valvonnassa. Heidän väistämätön kiusantekonsa voisi hyvinkin
synnyttää seuraavan taistelukierroksen.
Ilmoitettu Trump-suunnitelma vääntäisi Israelin suvereenit alueet pois ja luovuttaisi ne palestiinalaisille.
Näin palkitaan palestiinalaisia, vaikka he eivät periaatteessa ole täyttäneet mitään aikaisemmista
sitoumuksistaan, jotka perustuivat vuoden 1993 Oslossa tehtyihin sopimuksiin, ja siten rohkaisivat
aiheuttamaan lisää palestiinalaisten huonoa käyttäytymistä (myöskin enemmän terrorismia).
Itä-Jerusalemin tekeminen Palestiinan pääkaupungiksi antaa ymmärtää, että Yhdysvaltain hallitus
tunnustaa ”Palestiinan valtion”. Trumpin huomautukset viime vuoden aikana viittaavat siihen, että hän
todennäköisesti vaatii Israelin hallitusta tunnustamaan myös tämän valtion, mikä johtaisi suuriin
keskusteluihin Israelissa.
Tämä Palestiinan valtio sisältää kuulemma osia Jerusalemista ja luultavasti suurimman osan
Länsirannasta ja koko Gazan alueen. Se, missä rajojen pitäisi kulkea kahdessa ensimmäisessä
alueessa, johtaa massiiviseen kiistaan. Toinen kiista seuraa kun palestiinalaiset väistämättä päättävät,
että Palestiina käsittää myös koko Israelin.
Lisäksi, kuten Caspit huomauttaa, ehdotus jakaa Israel kolmeen osaan tulee hämmentämään Israelin
politiikkaa ja vahingoittaa Israelin pääministeriä Benjamin Netanyahu'a, joka ei enää pysty tyydyttämään
samalla kertaa hänen kansallismielistä ydinjoukkoaan että Yhdysvaltain presidenttiä.
Kuten muissakin tapauksissa, joissa Trump seuraa vaistoaan republikaanista konsensusta vastaan
(määräämällä tariffeja, vetämällä joukot Syyriasta), demokraattipuolueen äärivasemmistolaiset tulevat
(vaimeasti) osoittamaan suosiota. Tällä kertaa, näin tekee myöskin Euroopan Unioni.
Sitä vastoin monet Trumpin israelilaiset ja sionistiset ihailijat, mukaan lukien evankeliset kristityt, tulevat
olemaan järkyttyneitä hänen rauhanehdotuksestaan ja purkavat sisuaan. Kun otetaan huomioon
aiemmat kuviot (tariffit ja Syyria), voidaan luotettavasti ennustaa, mitä seuraavaksi tapahtuisi: Trump
tulee reagoimaan vihaisesti ja puhkuu kahta kauheammin, höyrystämällä kahden viime vuoden aikana
USA:n ja Israelin välillä vallinneen kuherrusajan.
Trumpin kannattajat jakaantuvat katkerasti tämän asian suhteen, heikentäen edelleen konservatiivista
liikettä ja vähentäen Trumpin uudelleenvalinnan mahdollisuuksia.
Jos Caspit on oikeassa siinä, että Trump aikoo jakaa Jerusalemin kolmeen osaan, seuraukset tulevat
olemaan merkittäviä ja pitkäkestoisia.
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