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1. 15.04.2016 r. Na konferencji w
Paryżu UNESCO (komórka ONZ)
przyjęła uchwałę, która ignoruje
powiązania Wzgórza Świątynnego z
jego korzeniami w judaizmie, Izraelu
i narodzie żydowskim. Uchwała
uznała Wzgórze Świątynne
wyłącznie jako Al-Aksa, a Zachodni
Mur (Ścianę Płaczu) jako Al-Buraq
Plaza. Uchwała w szerokim zakresie
potępia izraelskie działania we
Wschodniej Jerozolimie, na
Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy,
ale w dużej mierze skupia się na
Wzgórzu Świątynnym. Podkreśla
przy tym konieczność rozdzielenia
judaizmu, chrześcijaństwa i islamu
od świętych miejsc w obszarze
meczetu Al-Aksa/al-Haram al-Szarif,
jak nazywa Wzgórze Świątynne.
Rezolucja wzywa Izrael do
przywrócenia w tym miejscu stanu
sprzed 2000 r. Dotyczy to zniesienia
wszelkich izraelskich ograniczeń
dostępu do meczetu Al-Aksa dla
modlących się muzułmanów.
Rezolucja potępiła także przypadki
ingerencji izraelskiej policji w
obszarze meczetu, całkowicie
przemilczając chuligańskie wybryki
Palestyńczyków, które były
przyczyną takich ingerencji sił
porządkowych. Rezolucję poparły 33
państwa (w tym Francja, Hiszpania,
Szwecja, Rosja, Słowenia), 6 się
sprzeciwiło (Estonia, Niemcy, Litwa,
Holandia, Wielka Brytania i Stany
Zjednoczone), a 17 wstrzymało się
od głosu. Druga rezolucja, bardziej
ogólnie potępiająca działania Izraela,
przeszła przy 45 głosach
popierających, 11 wstrzymujących
się i 1 sprzeciwie (Stany
Zjednoczone).

16.04.2016. Wieczorem (po
skończeniu szabatu) premier Beniamin
Netanjahu skrytykował decyzję
UNESCO o odłączeniu Wzgórza
Świątynnego od judaizmu. „To kolejna
absurdalna decyzja ONZ. Uchwała
ignoruje unikalne historyczne
połączenie judaizmu ze Wzgórzem
Świątynnym, gdzie przez tysiąc lat
stały dwie świątynie. ONZ zmienia
podstawową część ludzkiej historii i po
raz kolejny udowadnia, że jest na tak
niskim poziomie, do którego nie będę
się schylał.

*Coraz bardziej zarysowuje się
realność proroctw, mówiących, że
wszystkie narody staną przeciwko
Izraelowi. Strzeżmy samych siebie, by
wiedzieć, po której stronie sami
będziemy stali w takiej sytuacji. Izrael
był i nadal jest „źrenicą Bożego oka”.
Jego Słowo i przymierze z Izraelem są
wieczne!

17.04.2016
2. Dzisiejsze, cotygodniowe
posiedzenie rządu odbyło się na
Wyżynie Golan. Na otwarciu
posiedzenia rządu, które Netanjahu
powiedział: „Podczas 49 lat rządów
Izraela Golan jest miejscem pokoju i
dobrobytu. Dzisiaj Izrael jest
rozwiązaniem, a nie problemem.
Izrael nigdy nie zejdzie z Wyżyn
Golan. Linia graniczna nie zostanie
zmieniona i nie ma znaczenia, co
stanie się po stronie syryjskiej.
Społeczeństwo międzynarodowe
musi się do tego przyzwyczaić”.

(Foto: Aktualny rozkład sił w Syrii przy granicy z Izraelem)

(Foto: Dzisiejsze posiedzenie rządu Izraela na Golanie)

*Słowa te padły w związku z
informacjami, iż prezydent Barack
Hussein Obama i Władimir Putin
czynią kroki, by zmusić Izrael do
oddania Syrii (która de facto obecnie
nie istnieje jako państwo) Wzgórz
Golan! (info: DebkaFile)

*Jednak każdy w tym regionie
rozumie, że wycofanie się Izraela ze
Wzgórz Golan wiąże się z sytuacją
podobną jak przy Strefie Gazy i
możliwością utraty kontroli nad
swoim północnym obszarem kraju
(Galileą), a nawet kolejną wojną.
W związku z tą sytuacją premier
Izraela wybiera się 21 kwietnia do
Moskwy na spotkanie z prezydentem
Putinem. Módlmy się o tę wizytę.
Sytuacja jest niejasna i potrzebne
jest Boże działanie.

3. Syria, ośmielona głosami ze strony
Rosji i USA, zaczęła już publicznie
grozić Izraelowi, że „zajmie Wzgórza
Golan” (dzisiejsza wypowiedź ministra
spraw zagranicznych w rządzie
Assada).

Strefa Gazy
4. Dowództwo wywiadu wojskowego
poinformowało, że Hamas inwestuje
dużo czasu i zasobów w szkolenie
swojej elitarnej jednostki Nukhba,
która zostanie wysłana do
przeprowadzenia najważniejszych
operacji przeciwko Izraelowi.
Jednostka Nukhba powstała w 2014
roku i liczy teraz 5 tys. członków –
przy całkowitej liczbie 20 tys.
członków Hamasu. Hamas inwestuje
również w szkolenie swoich
komandosów marynarki.
Jest to także lekcja z operacji
„Obronny Brzeg”.
Gdy komandosi przeniknęli na plażę
Zikim, gdzie zostali dostrzeżeni
przez wartowników IDF i zastrzeleni.
Ponadto Hamas inwestuje środki i
wiedzę z Iranu w rozwój dronów.Jeśli
chodzi o produkcję rakiet, to została
ona utrudniona przez niedobór
surowców, głównie dlatego, że
egipskie wojsko zniszczyło
większość tuneli przemytniczych
łączących Strefę Gazy z Półwyspem
Synaj.
Teraz uzupełnienie arsenału
wojskowego jest o wiele trudniejsze
dla tej grupy terrorystycznej.
Pomimo to Hamas kontynuuje
badania i rozwój rakiet średniego i
dalekiego zasięgu, które
wystrzeliwuje w kierunku morza, aby
ominąć system antyrakietowy Iron
Dome.
Jednocześnie Hamas rozwija pociski
moździerzowe oraz rakiety krótkiego
zasięgu, które mogą przenosić duże
głowice 150-200 kg materiałów
wybuchowych – rodzaj, jakiego
wcześniej nie posiadali.

Hamas zdecydował się na ten kierunek
rozwoju, ponieważ podczas operacji
Obronny Brzeg większość zabitych
Izraelczyków zginęło od rakiet
krótkiego zasięgu w przygranicznych
społecznościach. Ponadto Izrael ma
ograniczone możliwości jeśli chodzi o
zapewnienie wystarczająco
wcześniejszego ostrzeżenia o ostrzale
rakiet krótkiego zasięgu, i ograniczone
zdolności ich przechwycenia. Jednak
ze względu na trudności w pozyskaniu
surowców, Hamas nie produkuje
jeszcze masowo tych pocisków
moździerzowych. Ponadto Hamas
kontynuuje próby pozyskania komórek,
które podczas wojny zaatakują Izrael
na różnych frontach – w tym z Libanu i
Synaju.
Mamy interes w tym, aby egipska
armia pokonała ISIS i nie utraciła
kontroli nad północnym Synajem. Oni
już zwalczają przemyt do Strefy Gazy.
Wyraziliśmy zgodę na większość ich
wniosków – zezwalając na
tymczasowe wejście na Synaj
egipskich sił lądowych i sił
powietrznych, ale odrzuciliśmy wnioski
dotyczące obecności artylerii na
półwyspie.
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