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1. Syria – Iran – Izrael. Wczoraj
późnym wieczorem izraelskie siły
powietrzne przeprowadziły jedno z
największych bombardowań celów
wojskowych w Syrii. Celem nalotów
były obiekty irańskiego korpusu
Strażników Rewolucji przy mieście
Al-Kiswa na południe od Damaszku
oraz w porcie Tartus. Syryjska
obrona przeciwlotnicza wystrzeliła co
najmniej 13 rakiet w stronę
izraelskich samolotów i
Samosterujących pocisków
rakietowych. Jedna z syryjskich
rakiet przeciwlotniczych spadła w
północnej części Cypru, wywołując
pożar.

2. Szef Instytutu Studiów
Bezpieczeństwa Narodowego, gen.
Amos Jadlin, powiedział rano, że
nocny nalot na Syrię odbył się po
trójstronnym spotkaniu doradców ds.
bezpieczeństwa narodowego Izraela,
Stanów Zjednoczonych i Rosji.

(Zdjęcie po lewej: resztki syryjskiej
rakiety na Cyprze –
*prawdopodobnie przekierowanej
elektronicznie przez Izrael celem
ochrony namierzonego samolotu
E.B.).
Po nalocie syryjskie media
poinformowały, że Hezbollah
rozpoczął wycofywania dużej części
swoich sił z terenów południowej
Syrii i okolic Damaszku. Zgodnie z
porozumieniami zawartymi za
pośrednictwem Rosji, siły Iranu oraz
Hezbollahu nie mogą znajdować się
w odległości 80 km od granicy
Izraela.

Pokazuje to, że Rosjanie po cichu
akceptują kontynuowanie izraelskich
nalotów na cele irańskie i proirańskiego Hezbollahu w Syrii.
3. KONFERENCJA POKOJOWA.
Specjalny amerykański wysłannik na
Bliski Wschód, Jason Greenblatt,
powiedział:

„Nie chcę powiedzieć, że nasz
pokojowy plan jest lepszy od innych.

Jesteśmy realistami, ale także
optymistami. Dobrzy i oddani ludzie
już próbowali osiągnąć pokój, ale
teraz jest wyjątkowy prezydent w
wyjątkowej epoce i otwierają się
nowe kontakty między Izraelem a
arabskimi krajami w regionie, z
których każdy ma wspólny interes w
obronie przed Iranem. Jesteśmy w
2019 roku i zamiast trwać w słabych
punktach z przeszłości,
zrozumieliśmy, że nie możemy
polegać wyłącznie na arabskiej
inicjatywie. Dlatego przygotowaliśmy
szczegółowy plan polityczny liczący
ponad 60 stron. Nie jest to
porozumienie pokojowe. Naszym
celem jest, aby każdy obywatel
Izraela i każdy Palestyńczyk mógł
usiąść ze swoimi dziećmi oraz
wnukami, przeczytać ten plan i
zapytać, czy jest on warty
kompromisu. Na konferencji w
Bahrajnie nie chcieliśmy dotykać
kwestii politycznych, ale wielokrotnie
ostrzegaliśmy, że bezpieczeństwo
Izraela jest dla nas najważniejsze.
Abbas kilka razy powiedział, że
zaakceptuje opcję
zdemilitaryzowanego państwa
palestyńskiego, ale
zdemilitaryzowane państwo nie
zapewni ochrony Izraela przed
tunelami, terrorem, nożami lub
bombami zapalającymi. Nie ma
sposobu na przygotowanie takiego
planu, z którego wszyscy byliby
zadowoleni. Jednak, jeśli obie strony
podejdą poważnie do nowego planu,
to nie będziemy mieli problemu z
konstruktywną i poważną krytyką,
ale nie chcemy krytyki ze strony
przeciwników pokoju. Rozumiemy,
że nie ma czegoś takiego jak pokój
gospodarczy.

Dawno temu zrozumieliśmy, że
Palestyńczycy nie zgodzą się na pokój
gospodarczy, ale nie może być planu
politycznego bez solidnego planu
gospodarczego”.
4. Oman-Izrael. Szef agencji
wywiadowczej, Mossad Jossi Cohen,
powiedział, że Izrael wznawia formalne
stosunki dyplomatyczne z Omanem i
utworzy przedstawicielstwo
zagraniczne w tym kraju, co będzie
bezprecedensowym wydarzeniem w
stosunkach z arabskimi państwami.
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5. W wieczornych starciach* w całym
kraju rannych zostało 111
policjantów i 36 demonstrantów.
Aresztowano 136 osób pod
zarzutami wandalizmu, rażącego
naruszenia porządku publicznego i
atakowania policjantów.
Uszkodzonych zostało wiele
pojazdów policyjnych, a także 6
karetek ratunkowych. Policja
poinformowała, że spodziewa się, że
protesty potrwają przez 7 dni trwania
żałoby.

*W niedzielę wieczorem na
przedmieściach Hajfy został
zastrzelony 19-letni Solomon Tekah,
który wyciągnął broń podczas
ulicznej bójki. Policjant otworzył
ogień z obawy o swoje
bezpieczeństwo.
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6. KONFERENCJA POKOJOWA.
Amerykański doradca, Jared
Kushner, powiedział: „Problemy
zaczęły się, ponieważ arabskie
państwa nie wchłonęły palestyńskich
uchodźców. Była sytuacja, w której
wszystko zaczęło się, gdy było 800
tys. żydowskich uchodźców
wydalonych ze wszystkich krajów
Bliskiego Wschodu, a także około

800 tys. palestyńskich uchodźców.
Żydowscy uchodźcy zostali wchłonięci
w różnych miejscach, podczas gdy
świat arabski nie wchłonął
palestyńskich uchodźców. Ta sytuacja
istnieje do tej pory”.
7. Gaza. Rano palestyńscy terroryści
wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która
spadła do Morza Śródziemnego.
Eksperci wojskowi poinformowali, że
był to test rakiety Hamasu.

W południe zebrał się gabinet rządowy,
aby omówić kwestie Strefy Gazy.
Premier Benjamin Netanjahu
powiedział: „Nasza polityka jest jasna –
chcemy przywrócić spokój, ale
jednocześnie przygotowujemy się do
operacji wojskowej na dużą skalę, jeśli
będzie ona wymagana”. Wcześniej
spotkanie z premierem zbojkotowali
przedstawiciele lokalnych samorządów
osad położonych wokół Strefy Gazy.
Od dawna domagają się oni podjęcia
zdecydowanych kroków wobec aktów
terroru z Gazy.
8. Minister bezpieczeństwa
publicznego, Gilad Erdan, powiedział,
że protesty etiopskich imigrantów są
uzasadnione, jednak skrytykował
gwałtowne zamieszki, które towarzyszą
tym protestom. „Od rana prowadzę
dialog z liderami etiopskiej
społeczności i jeszcze nie doszliśmy
do konkluzji.

Komisarz Unii Europejskiej, Vera
Jourova, powiedziała: „Młodzi
żydowscy Europejczycy są bardzo
przywiązani do swojej żydowskiej
tożsamości. Jestem zasmucona, że
obawiają się o swoje bezpieczeństwo
w Europie, nie odważają się nosić kipy,
a niektórzy nawet rozważają
emigrację”.
Chodzi o znalezienie kolejnych
kroków, które mogłyby przyczynić się
do uspokojenia nastrojów.
Chcieliśmy zapobiec obrazom takim
jak te, które widzieliśmy wczoraj,
ponieważ to nie były protesty, a tylko
fala wandalizmu i przemocy”.
9. Agencja Podstawowych Praw Unii
Europejskiej opublikowała wyniki
ankiety, z której wynika, że 41%
młodych europejskich Żydów
rozważa możliwość emigracji,
ponieważ nie czuje się bezpiecznie
w krajach, w których mieszka.
Ankietę przeprowadzono w 2018 r.
wśród ponad 16 tys. Żydów w
Austrii, Belgii, Danii, Francji,
Niemczech, Włoszech, Holandii,
Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej
Brytanii i na Węgrzech. 45% osób
powiedziało, że nie nosi
wyróżniających się żydowskich
przedmiotów w miejscach
publicznych, ponieważ obawia się o
własne bezpieczeństwo. 44%
młodych europejskich Żydów
stwierdziło, że doświadczyło
antysemickiego nękania. 80% ofiar
takiego nękania nie zgłasza tych
zdarzeń na policję lub do innych
organów. Równocześnie 62%
młodych Żydów stwierdziło, że
posiada silne więzi z Izraelem, a
35% przyznało przywiązanie do Unii
Europejskiej.
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10. Gaza-Izrael. Premier Benjamin
Netanjahu zatwierdził serię kroków
mających na celu złagodzenie
ograniczeń w Strefie Gazy w ramach
wysiłków zmierzających do osiągnięcia
porozumienia z organizacją
terrorystyczną Hamas i zapobieżenia
zapaści finansowej Autonomii
Palestyńskiej. Netanjahu zgodził się
usunąć liczne przedmioty z „czarnej
listy” towarów zakazanych do
wpuszczania do Strefy Gazy, KTÓRE
MOGĄ BYĆ UŻYTE DO DZIAŁAŃ
TERRORYSTYCZNYCH. Obniżono
wiek palestyńskich kupców
wpuszczanych do Izraela z 35 do 25
lat, co w praktyce oznacza zwiększenie
liczby zezwoleń z 3,5 tys. do 5 tys.
11. Gaza. Członek biura politycznego
Hamasu, Khalil Al-Hajja, powiedział, że
palestyńskie organizacje ruchu oporu
zwiększyły ostatnio swoją siłę i

przygotowują się do rozszerzenia
konfliktu z Izraelem, który
doprowadzi do wyzwolenia
Jerozolimy. Al-Hajja pochwalił silne
relacje między wojskowymi
skrzydłami Islamskiego Dżihadu i
Hamasu, mówiąc: „Ramię w ramię,
serce przy sercu, i z karabinem
gotowym do strzału, idziemy drogą
do wyzwolenia”.
12. Izraelska marynarka wojenna
obchodziła 60 rocznicę ustanowienia
izraelskiej floty podwodnej.
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13. Gaza. Około 1,5 tys.
Palestyńczyków demonstrowało w kilku
miejscach wzdłuż granicy Strefy Gazy.
Palono opony, rzucano kamieniami i
podejmowano próby uszkodzenia płotu
granicznego. W starciach rannych
zostało 40 Palestyńczyków. Izraelscy
żołnierze zatrzymali także 2
Palestyńczyków, którzy przekroczyli
ogrodzenie graniczne. Przy jednym z
zatrzymanych znaleziono ukryty nóż.
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Szabat.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór

Uroczystość poprowadził dowódca
marynarki gen. Elijahu Szarvit wraz z
dowódcą floty podwodnej płk.
Assafem. Siły podwodne Izraela
zostały założone w 1959 r. Przejęto
wówczas dwa okręty podwodne z
czasów II wojny światowej – HMS
Springer przemianowany na INS
Tanin, oraz HMS Sanguine
przemianowany na INS Rahav.
Obecnie izraelska flota podwodna
składa się z pięciu okrętów
podwodnych INS Rahav, INS Tanin,
INS Livyathan, INS Dolphin i INS
Tekumah. W 2020 r. dołączy do nich
szósty okręt podwodny INS Dragon.

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

