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Je ziet het plan van Israël voor je ogen ontvouwen; een plan dat een oorlog met Iran behelst
en de uitroeiing van de Palestijnen.
De Amerikanen sturen in opdracht van Netanyahu oorlogsschepen richting Iran en Israël zal
keihard terug slaan na de raketaanvallen van Hamas, aldus de Telegraaf.
De propagandamachine van de Rothschild mafia draait op volle toeren om de wereld ervan
te overtuigen dat het "arme Israël" aan alle kanten wordt aangevallen met raketten van Hamas
en dit zou bovendien de schuld van Iran zijn.
Trouwe lezer Bert zegt er het volgende over (dank!):
Waarschijnlijk hebben jullie het zelf ook al gezien maar toch.
Onwaarschijnlijk raketsysteem vanuit de Gaza die Israël aanvalt, false flag situatie die de weg
vrij maakt voor een oorlog.
Heeft Bert gelijk en is dit een false flag operatie of is dit keer Israël daadwerkelijk slachtoffer,
net voordat het songfestival begint?
De primaire schuldige voor de massale raketaanvallen op Israël is volgens de mainstream
media Hamas. Dit is zoals Israël zegt mogelijk doordat Iran de terroristen (financieel) steunt.
Israël ziet echter vooral de hand van Iran in de huidige geweldsuitbarsting, dat daarmee zou
reageren op Israëlische aanvallen op Iraanse doelen in Syrië. Daarom schakelde het leger
waarschijnlijk ook de Hamas-commandant uit die verantwoordelijk wordt gehouden voor het
verspreiden van Iraans geld onder de terreurorganisaties in Gaza.
De timing voor een aanval op Israël is (te) perfect, omdat met het komende songfestival de
ogen van de wereld op dit zielige aangevallen land zullen zijn gericht. Betere PR had Israël
zich niet kunnen wensen, want de volgende stappen zullen dan voor het oog van de wereld
logisch te verklaren zijn. Israël is tenslotte slachtoffer nietwaar?
Er zijn nu enkele mensen omgekomen in Israël, iets dat sinds 2014 niet meer is voorgekomen,
dus dat toont wel aan hoe heftig dit allemaal is.
Maar, wat is Hamas eigenlijk en welke rol speelt deze? Daarvoor gaan we even terug naar
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een eerder artikel:
Iemand die zijn leven lang heeft gestreden voor de rechten van de Palestijnen is de inmiddels
overleden (vermoorde) Yasar Arafat en zijn PLO met als politieke tak Fatah.
Arafat vormde een werkelijk gevaar en Israël bestreed de PLO dan ook op een hardhandige en
wrede manier. Is er een betere manier om een steeds sterker wordende partij te breken dan
door tweedracht te zaaien?
Dit was uiteraard ook door Israël bedacht en op deze manier is Hamas ontstaan. Hamas is tot
stand gekomen met volledige steun en medewerking van de Mossad, de Israëlische
geheimedienst.
Volgens Zeev Sternell, historicus aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem: “Israël dacht
dat het een slimme streek was om de Islamists (vroegere naam van Hamas) op te zetten tegen
de PLO”.
Hamas werd opgericht door de Palestijnse sheik Ahamd Yassin.
In een al in 2004 gepubliceerd artikel op Global Research kun je lezen hoe Yassin ongestoord
zijn gang kon gaan. Hoe Hamas net op kritieke punten zoals bij het tekenen van de Oslo
akkoorden
aanvallen uitvoerde op Israëlische burgers. Aanvallen die op dat moment de Israëlische
overheid heel goed van pas kwamen.
Hoe Yassin die veroordeeld was in Israël tot levenslang plotseling van de ene na de andere dag
werd vrijgelaten door de huidige premier Netanyahu op basis van “humanitaire gronden”.
De conclusie van Global Research in het artikel uit 2004 is als volgt:
“De Hamasbeweging heeft zijn kracht opgebouwd door diverse acties om het vredesproces te
saboteren, op een dusdanige manier dat het verenigbaar was met de belangen van de
Israëlische overheid. De laatste zocht verschillende manieren om toepassing van de Oslo
akkoorden te voorkomen. Met andere woorden, Hamas vervulde de functie waarvoor het
oorspronkelijk was opgezet: het voorkomen van het tot stand komen van een Palestijnse staat.”
Dat is wat Hamas vandaag de dag nog steeds doet en vervult daarmee nog steeds de rol
waarvoor het door Israël in het leven is geroepen.
Hamas is de “vijand” die Israël “het legitieme recht” geeft om ook het restant van de Palestijnse
bevolking uit te moorden.
En dus krijg je nu het volgende soort nieuwsberichten:
De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Palestijnen opgeroepen om het geweld
tegen Israël te stoppen. ,,Wij steunen Israël voor 100 procent in de verdediging van zijn
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burgers’’, zo zei hij.
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