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Izrael, 26-27.04.2016
1. 26.04.2016 Amerykanie przenieśli
w bezpieczniejsze miejsce oddział
(100 osób) swoich żołnierzy z obozu
przy granicy z Izraelem na
Półwyspie Synaj, z powodu ataków
bojówkarzy związanych z Państwem
Islamskim.
Oddział ten był częścią mało
znanych sił pokojowych, które pilnują
przestrzegania porozumienia
egipsko-izraelskiego z 1979 roku.
Został ewakuowany około 450 km na
południe. Stany Zjednoczone
zastanawiają się, czy całkowicie nie
wycofać z Synaju swoich żołnierzy,
w liczbie 700, i zamiast nich
zainstalować czujniki i kamery dla
monitorowania granicy.
Grupa dżhadystyczna o nazwie Sinai
Province, deklarująca przynależność
do ISIS, przeprowadziła już wiele
ataków na posterunki wojskowe na
Synaju, zabijając wielu egipskich
żołnierzy. Grupa ta przyjęła też
odpowiedzialność za atak bombowy
na rosyjski samolot czarterowy w
październiku 2015, w którym zginęły
224 osoby. W lipcu, z ręcznej
wyrzutni rakietowej dżihadyści trafili
egipską fregatę na Morzu
Śródziemnym.
Amerykańscy żołnierze, jako siły
pokojowe, nie mają prawa strzelać
do bojówkarzy – mogą to robić
wyłącznie Egipcjanie
(źródło: stripes.com).
2. 27.04.2016. We wspólnej akcji
policji i IDF poszukiwania nielegalnej
broni w miasteczku Sair koło
Hebronu znaleziono sprzęt
wojskowy, strzelbę i amunicję.

3. Wczoraj (26.04.2016), po debacie
nad oświadczeniem premiera
Netanjahu w sprawie Wzgórz Golan
Rada Bezpieczeństwa ONZ ogłosiła,
że nie uznaje roszczeń Izraela do
Wzgórz Golanu oraz że „rozszerzenie
prawa izraelskiego i jurysdykcji na
Wzgórzach Golan nie jest zgodne z
prawem międzynarodowym i jest nie
do zaakceptowania”. W dniu
dzisiejszym ministerstwo spraw
zagranicznych zareagowało na to
następującymi słowami: „Z kim Izrael
ma prowadzić negocjacje w sprawie
przyszłości Wyżyny Golan? Z ISIS? Al
Qaidą? Hezballahem? Z irańskimi i
syryjskimi siłami, które zmasakrowały
setki tysięcy ludzi? W obliczu wojny w
Syrii, stabilność i bezpieczeństwo, jakie
Izrael ustanowił na Wzgórzach Golan
w ciągu prawie 50 ostatnich lat,
sugestia, żeby Izrael opuścił te tereny
jest niedorzeczna”.
*Należy tutaj również wspomnieć, że
ONZ pomija w swoich oświadczeniach
własną rezolucję nr 241, która daje
prawo Izraelowi do utrzymania
„defensible borders” – granic, które
zapewnią bezpieczeństwo obronne
kraju, a Wzgórza Golan odgrywają tutaj
kluczową rolę!

(Foto: Izraelski czołg na Wzgórzach
Golan, z których rozciąga się widok
na izraelskie miasteczka)

4. Autonomia Palestyńska
postanowiła odroczyć złożenie
wniosku do Rady Bezpieczeństwa
ONZ w sprawie izraelskiego
budownictwa w Judei i Samarii, żeby
„dać szansę wysiłkom Francji do
zwołania międzynarodowej
konferencji pokojowej”.

*Jak już to było wcześniej
wspomniane, Francja chce zwołać
taką konferencję bez udziału Izraela!
5. Izrael wzmógł czujność na
Wzgórzach Golan z powodu obaw,
że do rąk terrorystów w Syrii mogła
się dostać broń chemiczna.
Wprawdzie w IDF ocenia się, że nie
ma bezpośredniego
niebezpieczeństwa dla Izraela i że
broń ta zostanie najprawdopodobniej
użyta przeciwko ich wrogom w Syrii
(jest tam około 90 różnych
ugrupowań walczących między
sobą), ale IDF uważnie śledzi tę
sytuację.
6. 27.04.2016. Rano na punkcie
kontrolnym Kalandia, na północ od
Jerozolimy dwóch palestyńskich
terrorystów usiłowało zaatakować
nożami izraelskich żołnierzy.
Żołnierze zastrzelili napastników –
kobietę i mężczyznę.
Terroryści zbliżyli się do przejścia
idąc w kierunku żołnierzy Magabu.
Kobieta wyciągnęła nóż i mimo
ostrzeżeń żołnierzy szła dalej. Nie
usłuchali rozkazu zatrzymania się i
zostali zlikwidowani. Znaleziono przy
nich jeszcze dwa inne noże. Udało
im się zidentyfikować terrorystkę.
Była to Maram abu Ismail (23 lata) z
wioski Beit Surik koło Jerozolimy.

7. Koniec kwietnia, a w okolicach Tel
Awiwu jest już bardzo ciepło (za
sprawą gorącego wiatru z pustyni).

8. Końcówka Świąt Paschy i wielka
radość Żydów odwiedzających
Wzgórze Świątynne.

9. TELAWIW OnLine: Pentagon
potwierdził (w CNN), że zaczął
stosować w atakach dronowych na
ISIS w Iraku/Syrii izraelską metodę
„stukanie w dach” praktykowaną
podczas operacji przeciw dżihadystom
w Strefie Gazy. W celu ograniczenia
strat wśród cywilów najpierw odpalana
jest mała rakietka jako sygnał do
ucieczki, a potem dopiero właściwy
pocisk.

*Izraelskie metody walki są uznawane
wśród ekspertów na świecie jako
najbardziej moralne, a izraelska armia
–IDF jako najbardziej moralna armia
świata.
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