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1. Na dzisiejszym spotkaniu
ministrów spraw zagranicznych Ligii
Arabskiej w Kairze (Egipt)
palestyński przewodniczący
Mahmoud Abbas powiedział: „Celem
inicjatywy francuskiej powinno być
wdrożenie wizji dwóch państw na
podstawie granic z 1967 r., ze stolicą
państwa palestyńskiego we
Wschodniej Jerozolimie. Jeśli Izrael
będzie pragnął pokoju, to oba
państwa będą mogły żyć obok siebie
bezpiecznie, stabilnie i w pokoju. Już
wcześniej uznaliśmy państwo Izrael,
ale nie zaakceptujemy żądania
uznania państwa żydowskiego.
Żądamy państwa palestyńskiego na
terytoriach palestyńskich, i nie
pozwolimy na izraelską obecność
wewnątrz terytoriów palestyńskich.
Kiedy trzeba będzie wyznaczyć
granice, będziemy gotowi
zaakceptować niewielkie wymiany
terytoriów”. Abbas powiedział także,
że chciałby, aby siły wojskowe NATO
zastąpiły Siły Obronne Izraela (IDF)
w Judei i Samarii, jako część
długoterminowego porozumienia
pokojowego. Po szczycie wydano
oficjalny komunikat informujący, że
Liga Arabska przyjmuje francuską
inicjatywę jako sposób rozwiązania
konfliktu palestyńsko-izraelskiego.

chodzi o to, że oficjalnie zgadzają się
na istnienie państwa Izrael, ale bez
Żydów lub bez ich władzy.
2. W Hebronie urządzono pogrzeb
terroryście, którego zabił Elor Azarie
(„Żołnierz z Hebronu”) z flagami
Hamasu oczywiście.

3. Według ostatnich doniesień
Jordania, Egipt i państwa Zatoki
Perskiej dążą do procesu wymiany
Mahmuda Abbasa na Mohammeda
Dahlana, byłego wyższego przywódcę
Fatahu, wroga Mahmuda Abbasa, który
mieszka w Emiratach Arabskich.
Według tych sprawozdań, plan ten
został przedstawiony do wglądu

*Warto zwrócić uwagę na
stwierdzenie o uznaniu Izraela, ale
nieakceptowania go jako państwo
żydowskie! Chodzi o sprytny wybieg
polityczno-medialny, w którym

(Foto: Mohammed Dahlan, który
miałby zastąpić urzędującego
prezydenta Autonomii Palestyńskiej)

Izraelowi i po jego ostatecznym
zatwierdzeniu będzie przekazany
również Arabii Saudyjskiej.
Główne punkty tego planu:

Jednocześnie trwają prace nad
adaptacją znajdujących się tam tuneli z
czasów wojny w latach 80- tych do
ukrycia rakiet i żołnierzy. (Aawsat)

1. Zjednoczenie szeregów w Fatahu
i zwiększone poparcie dla tej
organizacji w związku z wyborami w
Autonomii
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2. Osłabienie Hamasu drogą
rozłamu organizacji

5. W nocy w Betlejem i okolicy
jednostka specjalna IDF – „Duvdevan”
aresztowała 6 terrorystów związanych
z kwietniowym podłożeniem bomby w
autobusie nr 12 w Jerozolimie.

3. Dojście do pokoju z Izraelem przy
arabskim poparciu
4. Ujednolicenie kontroli w
„niezależnych instytucjach
palestyńskich” takich jak
kierownictwo OWP i Fatah
5. Postawienie Dahlana na czele
Fatahu i Autonomii Palestyńskiej
4. Iran. Właśnie ujawniono
informację, że Iran jest w trakcie
budowy dużej bazy rakietowej koło
Sayed Sadik na terytorium Iraku!
(Zdjęcia z tej akcji)

6. Na Golanie IDF formuje
wyspecjalizowaną jednostkę, której
zadaniem będzie współdziałanie z
ludnością syryjskiego pogranicza
będącego obecnie ziemią niczyją.

Izraelczycy najwyraźniej
przygotowują grunt pod utworzenie
„strefy buforowej” mającej zapobiec
przejęciu kontroli nad pograniczem
przez Iran, Hezbollah lub IS. Na
obecnym etapie nie ma jeszcze
mowy o utworzeniu tam „lokalnej
milicji”, jak to np. miało miejsce w
latach 80-tych na libańskim południu
(Taonline).

9. Król Jordanii Abdullah II rozwiązał
parlament i mianował nowym
premierem Haniego al-Mulkiego, który
w 1994 przygotowywał układ pokojowy
z Izraelem.

7. W Izraelu ruszają 5-dniowe
ćwiczenia ewakuacji ludności w razie
zmasowanego ostrzału rakietowego
z Gazy i Libanu.
8. Rosja wyraziła zgodę na
zwrócenie do Izraela izraelskiego
czołgu, który został zdobyty przez
Syryjczyków podczas wojny w
Libanie w 1982 r. W trakcie tej wojny
batalion izraelskich czołgów został
otoczony przez Syryjczyków w
mieście Sułtan Jakub. Izrael stracił w
bitwie 20 żołnierzy i 8 czołgów.
Jeden z czołgów zdobytych przez
Syryjczyków został przewieziony do
Związku Radzieckiego, który był
sojusznikiem Syrii.
Od tamtego czasu pozostawał w
muzeum wojsk pancernych w
Moskwie. Nadal nieznane są losy
trzech izraelskich żołnierzy, którzy
zaginęli podczas tamtej bitwy.

(Foto: Nowy premier Jordanii)
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