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Judea i Samaria. Po południu przy
osiedlu Kirjat Arba w Judei
palestyński terrorysta dźgnął nożem
Izraelczyka.

Dyrektor agencji bezpieczeństwa Szin
Bet, Nadav Argaman powiedział, że
jego agencja udaremniła w minionym
roku ponad 560 znaczących ataków
terrorystycznych na izraelskich cywilów
i infrastrukturę.

Gaza.

22-letni Żyd został zraniony w ramię,
jednak podczas ataku nóż
napastnika pękł, uniemożliwiając mu
kontynuowanie ataku. Izraelscy
żołnierze aresztowali go, a rannego
Izraelczyka w stanie umiarkowanym
przewieziono do szpitala.

Po południu palestyńscy terroryści
wypuścili ze Strefy Gazy balony z
podwieszonym ładunkiem
wybuchowym, który eksplodował w
otwartym terenie przy mieście Sderot.
W odwecie izraelska haubica
samobieżna wystrzeliła jeden pocisk w
stronę przygranicznego posterunku
obserwacyjnego Hamasu w rejonie
Beit Hanoun na północy Strefy Gazy.

21.01.2020
Gaza.
Wieczorem 3 palestyńskich
terrorystów przekroczyło płot
graniczny Strefy Gazy. Zostali
wykryci na zalesionym obszarze
przy kibucu Kissufim. Terroryści
podjęli wówczas próbę
zaatakowania izraelskich żołnierzy
przy użyciu granatu lub ładunku
wybuchowego. W wymianie ognia
napastnicy zostali wyeliminowani. W
starciu użyto czołgu. Cały obszar
jest dokładnie przeszukiwany przy
pomocy helikopterów.
22.01.2020
Na północy Izraela sezon narciarski
w pełni.

26.01.2020
Gaza.
Wieczorem palestyńscy terroryści
wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która
spadła na otwartym terenie na
Negewie. W odpowiedzi izraelskie siły
powietrzne zbombardowały cele
Hamasu w południowej części Strefy
Gazy.
27.01.2020
Polska – Izrael.

24.01.2020
Międzynarodowy Dzień Pamięci o
Ofiarach Holokaustu i 75. rocznica
wyzwolenia Auschwitz.
25.01.2020
Gaza. Palestyńczycy wypuścili ze
Strefy Gazy balony z podwieszonymi
bombami zapalającymi. Dwa takie
ładunki znaleziono w Sde Boker na
Negewie (na mapie obok).

Prezydent Re’uwen Riwlin spotkał się z
polskim prezydentem Andrzejem Dudą
z okazji Międzynarodowego Dnia
Pamięci o Holokauście i 75 lat od
wyzwolenia niemieckiego
nazistowskiego obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
Prezydent Riwlin powiedział na tym
spotkaniu następujące słowa:

„Izrael zdaje sobie doskonale
sprawę, iż Polska była ofiarą
okupacji hitlerowskiej, ale
jednocześnie zbyt wielu Polaków
wykazywało obojętność, lub
pomagało Niemcom w eksterminacji
Żydów”.
Judea i Samaria.
Wieczorem palestyński
przewodniczący Mahmud Abbas (na
zdjęciu poniżej),

Poinstruował swoje siły
bezpieczeństwa, aby nie
zapobiegały starciom
Palestyńczyków z izraelskim
wojskiem na Zachodnim Brzegu.
28.01.2020
Co zawiera PLAN POKOJOWY
USA?
Amerykański prezydent Donald
Trump opublikował liczący 80 stron
plan pokojowy, oficjalnie

Zatytułowany: „Pokój dla dobrobytu:
wizja polepszenia życia narodu
palestyńskiego i izraelskiego”, lepiej
znany jako „układ stulecia”. Zgodnie z
planem, Izrael miałby otrzymać
znacznie korzystniejsze warunki niż te
oferowane w poprzednich
propozycjach ostatecznego
porozumienia pokojowego. Spełnione
zostało najważniejsze żądanie
bezpieczeństwa Izraela, czyli to, że
pod izraelską kontrolą pozostanie cały
obszar Doliny Jordanu, zapewniając
tym pełną kontrolę wschodniej granicy
Izraela. Dodatkowo, zwarte tereny
żydowskich osiedli wraz z około 30%
ziemi Judei i Samarii stanie się częścią
państwa Izrael, i to bez potrzeby
zawierania faktycznego porozumienia z
Autonomią Palestyńską.

Pozostałe odizolowane żydowskie
osiedla będą stanowić enklawy
Izraela w palestyńskim państwie.
Izrael będzie kontrolować
bezpieczeństwo od rzeki Jordan po
Morze Śródziemne. Siły Obronne
Izraela nie będą musiały opuszczać
Judei i Samarii.
W zamian za to Izrael będzie musiał
przekazać ziemię przyszłemu
państwu palestyńskiemu, w
wielkości równej gruntom
uzyskanym w wyniku aneksji
obszaru żydowskich osiedli w Judei i
Samarii. Zamiana gruntów
obejmowałaby duże palestyńskie
enklawy przy granicy z Egiptem na
Negewie, w których powstaną strefy
przemysłowe, gospodarstwa
rolnicze, a także obszary
mieszkalne. Plan sugeruje także
przekazanie trójkąta Wadi Ara,
składającego się z Kafr Kara, Arara,
Baka al-Gharbiya, Umm el- Fahm i
innych miejscowości w północnym
Izraelu. Obszar ten wszedłby do
państwa palestyńskiego.
Plan zakłada powstanie
zdemilitaryzowanego państwa
palestyńskiego, które będzie musiało
rozbroić Hamas i całkowicie
zdemilitaryzować Strefę Gazy.
Ponadto Autonomia Palestyńska
musi położyć kres podżeganiu
antyizraelskiemu, a także zaprzestać
finansowania uwięzionych
terrorystów i rodzin terrorystów
zabitych podczas ataków na
Izraelczyków. Amerykański plan
wzywa Palestyńczyków także do
porzucenia korupcji, poszanowania
praw człowieka, wolności wyznania i
wolnej prasy, aby nie mieli
skorumpowanego państwa.

Jerozolima pozostanie suwerenną
stolicą państwa Izrael i niepodzielnym
miastem. Suwerenna stolica państwa
Palestyna powinna znajdować się na
obszarze Wschodniej Jerozolimy.
Stany Zjednoczone odrzuciły przy tym
ideę „prawa do powrotu” uchodźców
palestyńskich, którzy staną się
obywatelami arabskich państw, w
których przebywają. Jeśli te warunki
zostaną spełnione, Stany Zjednoczone
uznają państwo palestyńskie i wdrożą
w tym celu ogromny plan gospodarczy,
gwarantujący wzrost gospodarczy o
łącznej wartości około 50 mld dolarów
w ciągu 10 lat.
USA- Izrael.
Amerykański prezydent Donald Trump i
premier Benjamin Netanjahu wygłosili
wspólne przemówienie w Białym
Domu. Trump powiedział:

„Dzisiaj Izrael robi duży krok w
kierunku pokoju. Młodzi ludzie na
Bliskim Wschodzie są gotowi na
bardziej obiecującą przyszłość, a rządy
w całym regionie zdają sobie sprawę,
że terroryzm i islamski ekstremizm są
wspólnym wrogiem wszystkich”.

29.01.2020
USA.
Sekretarz stanu USA, Mike Pompeo,
powiedział, że jeśli Palestyńczykom
nie podoba się plan pokojowy
Trumpa, mogą przedstawić swoją
własną ofertę. „Naród palestyński
ma ogromną szansę na lepsze
życie. Obserwowałem wczoraj
palestyńskie przywództwo. Oni
wezwali do dnia gniewu, a my
wzywaliśmy do dyplomacji, aby
usiąść przy stole i wynegocjować
rozwiązanie długotrwałego konfliktu.
Ten plan zapewnia prawdziwe
bezpieczeństwo i odzwierciedla
rzeczywistość dla Izraelczyków,
będąc ogromną szansą dla
Palestyńczyków – 50 miliardów
dolarów, a jednak palestyńscy
przywódcy wezwali do dnia gniewu.
Naprawdę jesteśmy przekonani, że
jest to plan, który jest dobry dla
wszystkich – dla każdego
Izraelczyka i każdego
Palestyńczyka”.
Były szef agencji bezpieczeństwa
wewnętrznego Szin Bet, Yoram
Cohen, skomentował plan pokojowy
Trumpa:

„Zdaniem Izraela jest to ogromne
osiągnięcie. Zostały spełnione prawie
wszystkie nasze żądania
bezpieczeństwa. Myślę, że
odchodzimy od katastrofy
dwupaństwowej, ale możemy znaleźć
się w sytuacji katastrofy o nazwie jedno
państwo. Jeśli teraz palestyńskie
przywództwo popchnie ludzi lub
pozwoli im myśleć, że znajdują się w
bardzo niepożądanej sytuacji,
wszystko bardzo szybko może
wymknąć się spod kontroli. Z punktu
widzenia Izraela jest to wielkie
osiągnięcie. Nic więcej nie ma do
powiedzenia. Otrzymaliśmy prawie
wszystkie nasze wymogi
bezpieczeństwa, do których dążyliśmy
od lat. Kontynuacja walki z
terroryzmem w Judei i Samarii,
rozmieszczenie sił bezpieczeństwa w
Dolinie Jordanu, rozbrojenie Strefy
Gazy i przeciwdziałanie terroryzmowi
po przyznaniu im państwa lub
autonomii. Mamy wszystko, czego
chcemy, za wyjątkiem kwestii
bezpieczeństwa na przejściach
granicznych, ale nie jestem pewien,
czy naprawdę do tego dojdziemy.
Najważniejszymi kwestiami są:
Jerozolima i Stare Miasto, które
pozostaną pod zwierzchnictwem
Izraela, legitymizacja przez Stany
Zjednoczone wszystkich osiedli,
zniesienie prawa do powrotu i
przekazanie 30% Judei i Samarii pod
suwerenność Izraela. Myślę, że w tych
dziedzinach Izrael zyskał wielkie
osiągnięcia. Są też rzeczy, o których
musimy myśleć z perspektywy
palestyńskiej. Podziękowania należą
się rządowi Izraela, zespołowi premiera
i prezydentowi Stanów
Zjednoczonych”.

USA-Izrael-Iran.
Były szef CIA gen. David Petraeus
przemawiając na dorocznej
międzynarodowej konferencji INSS
w Tel Awiwie, wyjaśnił, że połączenie
potęgi wojskowej Stanów
Zjednoczonych i Izraela
powstrzymało zarówno Iran, jak i
Hezbollah od poważnych
ryzykownych działań, nawet jeśli
mogłyby one zaryzykować mniejszą
konfrontacją. „Iran nie zaryzykuje
przystąpieniem do poważnej wojny,
ponieważ zagroziłoby to ich
przetrwaniu”.
30.01.2020
USA-Iran.
Urzędnik Departamentu Stanu USA,
David Peyman, przemawiając na
dorocznej międzynarodowej
konferencji INSS w Tel Awiwie
powiedział, że amerykańskie sankcje
nałożone na Iran zaczynają
przynosić wymierne korzyści.
„Dopiero czternaście miesięcy temu
ponownie nałożyliśmy sankcje na
Iran. To krótki czas. A mimo to, w tak
krótkim czasie odniosły ogromny
sukces.

Iran już teraz mówi irackim bojownikom
szyickim, że nie będą mogli ich już
dłużej finansować. Iran obniżył budżet
obronny o 29%. Korpus Strażników
Rewolucji obniżył budżet o 17%.
Hezbollah szuka darowizn.
Siedemnaście z osiemnastu irańskich
funduszy emerytalnych nie działa. Iran
ma wybór: może kontynuować złośliwe
działania lub utrzymać się przy życiu.
31.01.2020
Jordania.
Tysiące Jordańczyków protestowało
przeciwko planowi pokojowemu
Trumpa. Około 3 tys. osób wzięło
udział w demonstracji, która rozpoczęła
się przed meczetem miasta AlHusseini. Przy obecności sił
bezpieczeństwa palono izraelskie flagi i
krzyczano „Śmierć Izraelowi”.
Protestujący nosili jordańskie i
palestyńskie flagi oraz transparenty z
napisem „Jordania odrzuca układ
stulecia”.

1.02.2020
Gaza.
Po południu Palestyńczycy wypuścili
ze Strefy Gazy balony z
podwieszonymi bombami
zapalającymi,

Palestyńczycy wypuścili ze Strefy
Gazy balony z podwieszonymi
bombami zapalającymi, które
znaleziono w kilku miejscach na
Negewie. Hamas ogłosił, że zacznie
wysyłać balony z granatami z gazem
łzawiącym, które wybuchną po
wylądowaniu na terytorium Izraela.

Które wylądowały na plaży Zikim w
Izraelu, na północ od Strefy. Saperzy
policyjni zdetonowali urządzenia.
2.02.2020
USA.
Wysoki rangą doradca
amerykańskiego prezydenta, Jared
Kushner, powiedział podczas
wywiadu w stacji telewizyjnej CNN,
że jeśli Autonomia Palestyńska nie
będzie w stanie spełnić warunków
nowego planu pokojowego, Izrael nie
powinien podejmować ryzyka
uznania ich za państwo.
3.02.2020
Hebron.
Izraelscy żołnierze zostali
zaatakowani koktajlem Mołotowa.
Gaza.

Ekspert ds. Bliskiego Wschodu z
Uniwersytetu Bar Ilan, dr Mordechai
Kedar, powiedział, że obecnie nie ma
powodu, aby obawiać się wybuchu
trzeciej intifady.

„Z jednej strony widzimy głośną i
pełną odmowę Mahmuda Abbasa
wobec planu pokojowego. Słyszymy
przy tym przekleństwa i groźby
wobec prezydenta Trumpa, podczas
gdy z drugiej strony widzimy, że inne
kraje popierają ten plan. Oczywiście,
zawsze lepiej jest być
przygotowanym i zobaczyć, że
sprawy nie wymykają się jednak
spod kontroli. Myślę, że nie
wybuchnie trzecia intifada. Pod
koniec dnia nic się nie zmieni w
terenie i nie widzę, żeby sytuacja
wymykała się spod kontroli,
zwłaszcza nie widać tego w Judei i
Samarii. Opóźnienie Izraela w
stosowaniu suwerenności w tym
obszarze spowodowane jest
częściowo naciskiem administracji
Trumpa, a także ogólnym
niezadowoleniem ze strony Abbasa”.
4.02.2020
UE-Izrael.
Wysoki rangą przedstawiciel Unii
Europejskiej do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa, Josep
Borrella, ostrzegł, że Unia zareaguje
jeśli Izrael zastosuje swoje prawo
suwerenności wobec jakiejkolwiek
części Judei i Samarii. Powiedział:

„Unia Europejska wzywa obie strony
do ponownego zaangażowania się i do
powstrzymania od wszelkich
jednostronnych działań sprzecznych z
międzynarodowym prawem, które
mogłyby zaostrzyć napięcia. Unia
Europejska jest szczególnie
zaniepokojona informacjami o
możliwości aneksji Doliny Jordanu i
innych części Zachodniego Brzegu.
Zgodnie z międzynarodowym prawem
i odpowiednimi rezolucjami Rady
Bezpieczeństwa ONZ, Unia
Europejska nie uznaje suwerenności
Izraela nad terytoriami okupowanymi
od 1967 r. Kroki zmierzające w
kierunku aneksji, jeśli zostaną
wdrożone, nie będą mogły przejść bez
żadnych zastrzeżeń. Unia Europejska
nadal będzie wspierać wszelkie wysiłki
zmierzające do ożywienia procesu
politycznego zgodnie z prawem
międzynarodowym, który zapewnia
równe prawa i jest akceptowalny dla
obu stron”. Izraelskie ministerstwo
spraw zagranicznych wydało
oświadczenie:

„Fakt, że Josep Borell zdecydował
się użyć języka gróźb w stosunku do
Izraela, krótko po objęciu urzędu i
zaledwie kilka godzin po spotkaniach
w Iranie, jest niestety, niestety,
bardzo dziwny. Promowanie takich
polityków i praktyk jest najlepszym
sposobem na zapewnienie
minimalnej roli Unii Europejskiej w
każdym procesie pokojowym”.
5.02.2020
Iran-Izrael.
Irański minister spraw
zagranicznych, Mohammad Javad
Zarif, rozmawiał telefonicznie z
przywódcami palestyńskich
organizacji terrorystycznych Hamasu
i Islamskiego Dżihadu i ponownie
potępił „narzucony i zdradziecki plan”
zaproponowany przez prezydenta
Donalda Trumpa.
Judea i Samaria.
Po południu Palestyńczycy wszczęli
gwałtowne zamieszki w Hebronie w
Judei. Obrzucono kamieniami i
bombami zapalającymi izraelskich
żołnierzy, którzy odpowiedzieli
środkami do rozpraszania tłumu. W
starciach zginął 17-letni
Palestyńczyk, który rzucał koktajlami
Mołotowa. Zmarł po przewiezieniu
do szpitala.
Jerozolima.
W nocy palestyński terrorysta
staranował samochodem grupę
izraelskich żołnierzy na ulicy Davida
Remeza w Jerozolimie. Żołnierze
należą do Brygady Golani i byli na
wycieczce w Jerozolimie.

Rannych zostało 12 żołnierzy, w tym
jeden ciężko. Napastnik uciekł z
miejsca ataku. Rano policja
zlokalizowała porzucony samochód
użyty w ataku. Pozostali żołnierze
spędzili noc przy Zachodnim Murze,
modląc się o zdrowie rannych
kolegów.
6.02.2020
Wieczorem z Waszyngtonu powrócił
minister obrony, Naftali Bennett, który
natychmiast udał się do Sztabu
Generalnego na ocenę stanu
bezpieczeństwa. Postanowiono
podnieść gotowość alarmową
izraelskich sił w Judei i Samarii, oraz w
czasie krótszym niż 15 godzin
wzmocnić je dodatkowym 202
Batalionem z Brygady
Spadochronowej.

Ponadto w regionie ma zostać
rozmieszczonych kilka grup
antyterrorystycznych i elitarnej
jednostki Duvdevan.
Judea i Samaria. Po południu
palestyńscy terroryści otworzyli
ogień z przejeżdżającego
samochodu, raniąc izraelskiego
żołnierza stojącego przy
skrzyżowaniu w sąsiedztwie
żydowskiego osiedla Talmon w
południowo-zachodniej części
Samarii. Kula trafiła w tył czaszki i
żołnierz tylko cudem przeżył.
Napastnicy zbiegli z miejsca ataku.
Pojawiła się pewna niejasność i
może się okazać, że z dużej
odległości strzelał palestyński
snajper. Trwa obława i pościg za
terrorystami. Sytuacja jest zmienna.
Podano niepotwierdzoną informację
o strzelaninie.
Jerozolima.
W południe palestyński terrorysta
otworzył ogień do izraelskich
policjantów strzegących wejścia na
Wzgórze Świątynne w Jerozolimie.
Ranny został jeden policjant, a
pozostali zastrzelili napastnika. Do
ataku doszło przy Bramie Faisal.
Ranny policjant został postrzelony w
rękę. Islamski Dżihad pochwalił
ostatnią falę ataków terrorystycznych
w Judei, Samarii i Jerozolimie,

wzywając do większej przemocy.
„Męczennicy przekazali wrogowi
wiadomość w języku, który rozumieją.
Wydarzenia na Zachodnim Brzegu i
Jerozolimie potwierdzają, że nasz lud
odrzuca Umowę Stulecia. Wzywamy
wszystkich członków ruchu oporu, aby
podnieśli broń i zaatakowali
syjonistyczne punkty kontrolne i
osadników”.
Judea i Samaria.
zraelscy żołnierze wkroczyli rano do
Betlejem i Beit Jala w Judei, w pogoni
za terrorystą odpowiedzialnym za atak
w Jerozolimie. Doniesiono o
protestach palestyńskiej młodzieży,
która próbuje powstrzymać wysiłki
żołnierzy.

W trakcie starć w Betlejem ranny
został fotograf Reutera. Wieczorem
zlokalizowano i aresztowano
poszukiwanego terrorystę.
7.02.2020
Gaza.
Palestyńczycy kontynuowali
wypuszczanie ze Strefy Gazy
balonów z podwieszonymi bombami
zapalającymi.
W kibucu Ruhama znaleziono balony
z podwieszoną głowicą pocisku
rakietowego RPG. Saperzy
zneutralizowali zagrożenie.
8.02.2020
Podczas przemówienia na
konferencji Likudu w Maaleh
Adumim w Judei, premier Benjamin
Netanjahu powiedział: „Bez naszej
ojczyzny nie istniejemy – nie mamy
przeszłości. To jest nasza tożsamość
i nasza spuścizna, nasza przyszłość
jest tutaj. Dlatego nasi wrogowie
próbują nas wykorzenić z serca
naszej ojczyzny. Nie odniosą
sukcesu. Jesteśmy tutaj i zawsze tu
będziemy – bez Judei i Samarii
nasze istnienie jest zagrożone. Po
wielkiej euforii wojny sześciodniowej
w lewicy utkwiła niebezpieczna
perspektywa, zgodnie z którą,
zamiast walczyć o Judeę i Samarię,
mieliśmy je porzucić. Lewica
twierdziła, że jeśli oddamy te ziemie
naszym wrogom, w zamian oni
wyświadczą nam przysługę i zawrą
pokój z nami. Powiedzieli ,ziemia za
pokój’, a my otrzymaliśmy ,terror za
ziemię’ – wybuchające autobusy,
wybuchające restauracje,
wybuchające hotele…”.

9.02.2020
Gaza.
Palestyńscy terroryści wystrzelili
wieczorem ze Strefy Gazy rakietę,
która spadła na otwartym terenie na
Negewie nie powodując żadnych strat.
10.02.2020
Gaza.
Palestyńczycy wypuścili ze Strefy
Gazy balony z podwieszonymi
bombami zapalającymi, które
znaleziono w moszawie Givolim i na
obrzeżach Be’er Szewy. Policyjni
saperzy zneutralizowali zagrożenie.
Gaza. Do Strefy Gazy przyjechała
delegacja oficerów egipskiego
wywiadu, którzy poprosili przywództwo
Hamasu o zaangażowanie się w
utrzymanie zawieszenia broni i
uniknięcie eskalacji. Izrael przez Egipt
przekazał Hamasowi wiadomość, że
jeśli nie zostanie zachowany spokój na
granicy, Izrael przy wsparciu Stanów
Zjednoczonych zaatakuje Hamas.
Delegacja poinformowała również, że
Egipt nie pochwala dalszych
kontaktów Hamasu z Iranem i nalega,
aby w przypadku eskalacji i
konfrontacji z jakimś ugrupowaniem w
Strefie Gazy, Hamas nie angażował
się.
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