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1. Dzisiaj w nocy na terenach Judei i
Samarii siły bezpieczeństwa
aresztowały dziesięciu
poszukiwanych Arabów. U części z
nich znaleziono broń.
2. Saeb Erekat (palestyński polityk)
potępił wczorajsze słowa Netanjahu
o planowanej budowie płotu
bezpieczeństwa wokół Izraela: „Ten,
kto uważa, że płot da mu
bezpieczeństwo, jest człowiekiem,
który wierzy w prawo dżungli”.

*Odnośnie murów i siatek:
Pomimo różnego rodzaju protestów
na świecie, w Izraelu jest jasne, że
budowa tzw. „muru bezpieczeństwa”
(częściowo składa się on z muru, a
częściowo z siatki), spowodowała
raptowny spadek zamachów
samobójczych w Izraelu, w których,
w autobusach, kawiarniach i innych
miejscach publicznych, ginęli
niewinni ludzie. Świadczą o tym
liczby. (W roku 2002 zaczęło się
budowanie ogrodzeń).

Mury te budowane są głównie na
obszarach miejskich, gdzie istnieje
duże zagrożenie ataków ze
znajdujących się tam zabudowań.

Czasami budowane są również na
obszarach narażonych na ataki
kamieniami na przejeżdżające
samochody. Duża wysokość murów,
które często sięgają 5-8,5m, ma więc
swoje uzasadnienie, co widać na
fotografii. Nie jest więc tak, jak to
próbują przedstawiać opinii światowej
palestyńskie media, że jest to mur
apartheidu. Powstał on ze względu na
przykre doświadczenia atakowanych
ludzi oraz skuteczność w
powstrzymywaniu przemytu broni i
materiałów wybuchowych do Izraela z
terenów rządzonych autonomicznie
przez Palestyńczyków. Gdy ktoś chce
przejść na drugą stronę, musi liczyć się
z kontrolą. Dało to wymierne wyniki,
jakich nie dały dotychczas żadne
negocjacje z Palestyńczykami.

W chwili obecnej powstaje coraz
większe zagrożenie ze strony ISIS i
Hezbollahu oraz innych ugrupowań
islamskich. Póki co zajmują się one
walkami między sobą, ale zaczynają
się zbliżać do granic Izraela. Może
się to wiązać z różnymi
zagrożeniami, ponieważ granicą
między Izraelem a Jordanią jest
rzeka Jordan, którą łatwo
przekroczyć, a na granicy z Syrią nie
istnieją żadne takie przeszkody.
Jednym ze sposobów
zabezpieczenia granic przed
ewentualnymi „niespodziankami” jest
więc budowa ogrodzenia wzdłuż
granicy na wschodzie i północy
kraju. Gdyby te płoty nie były
potrzebne, z pewnością nikt by ich
nie chciał, są to bowiem bardzo
kosztowne inwestycje. Jeśli jednak
mają pomóc w zapewnieniu
bezpieczeństwa w kraju, są
realizowane, również dla
bezpieczeństwa turystów, którzy
podróżują po całym kraju.

3. Izrael zatwierdził dodatkowe 30 tys.
pozwoleń na pracę dla
Palestyńczyków, chcących pracować
po izraelskiej stronie, w nadziei, że
pomoże to zmniejszyć falę terroru.
Będzie to zachęta do nieangażowania
się w terroryzm, ponieważ osoba
ubiegająca się o pracę na terenie
Izraela, będzie sprawdzana przez
służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo. (wg „Times of Israel”)

*Problemem Autonomii Palestyńskiej
jest ogromna korupcja i nawoływanie
do nienawiści do Żydów i Izraela, co
ma w założeniach usprawiedliwiać
wszystkie poczynania rządu.
Ogromne fundusze kierowane przez
USA i UE na pomoc i rozwój
Autonomii znikają, przywódcy żyją w
luksusie, a ludzie nie widzą dla
siebie przyszłości.
Izrael niejednokrotnie próbuje
zaradzić coś w tej sytuacji, lecz
czynnik bezpieczeństwa ludności
jest zawsze najważniejszy.

Można powiedzieć, że słowo
„bezpieczeństwo” jest w obecnym
czasie wiodącym słowem w Izraelu.
Módlmy się o Pokój – Szalom nad
Izraelem i dla Arabów tam
mieszkających.
Niech miłość Mesjasza Jeszui objawia
się tam wszystkim.
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