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18.09.2017
1. USA po raz pierwszy w historii otworzyło
swoją stałą lotniczą bazę wojskową w Izra-
elu. Jest to wyraźny sygnał dla wrogów
dobrej współpracy z USA…

19.09.2017
2. Po południu bezpilotowy dron naruszył
od strony Syrii granicę Izraela. Dron został
zestrzelony nad Wzgórzami Golan przy po-
mocy rakiet Patriot. Po zbadaniu jego szcząt-
ków i trajektorii lotu na radarach, eksperci
wojskowi poinformowali, że był to irański
dron zwiadowczy, który wystartował z Da-
maszku w Syrii. „Siły Obronne Izraela nie
pozwolą irańskim grupom terrorystycznym,
Hezbollahowi, bojownikom szyickim i glo-
balnemu Dżihadowi na infiltrację przygra-
nicznych terenów na Wzgórzach Golan. Na
każde działania wyraźnie odpowiemy i bę-
dziemy działać, aby zapobiec wszelkim ta-
kim próbom”.

3. USA. W Nowym Jorku pierwsze tego rodzaju
historyczne spotkanie oficjalne Bibi (Netan-
jahu)-Sisi. Izrael pomaga Egiptowi w walce
z IS na Synaju, a Egipt Izraelowi w kontak-
tach z Palestyńczykami. Bibi, Sisi i Saudo-
wie chcą razem działać przeciw narastające-
mu zagrożeniu ze strony Iranu w regionie.

4. ONZ. Wieczorem premier Netanjahu po-
wiedział w ONZ: „Iran, który nieustannie grozi
Izraelowi zniszczeniem sam wystawia się na
śmiertelne niebezpieczeństwo - będziemy się
bronić przy użyciu wszelkich środków”.

20.09.2017
5. Właśnie dzisiaj wieczorem rozpoczyna się
cykl biblijnych świąt jesiennych, związanych
z proroczą zapowiedzią ponownego przyj-
ścia Mesjasza.
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*Ważne święta, które są pomijane we współ-
czesnej tradycji chrześcijańskiej.

21.09.2017
6. Izrael postanowił wyposażyć śmigłowce
Apache swoimi rodzimymi rakietami typu
Spike, korzystając z przykrych doświadczeń
z ostatniej wojny z Gazą w 2014. wtedy to
prezydent USA, Obama zablokował dosta-
wy amunicji i rakiet dla Izraela, powodując
ogromne zagrożenie dla kraju w trakcie woj-
ny. W Izraelu dotąd mówi się o „zdradzie”
Obamy, który w ciągu swojego urzędowania
na każdym kroku sprzyjał islamistom.

22.09.2017, wieczór szabatowy
7. Meksyk. Izraelskie jednostki ratownicze
w Meksyku, wysłane do ratowania ofiar trzę-
sienia ziemi. Podczas przerwy spożywają
kolację szabatową.

23.09.2017
8. Syria. Wg źródeł arabskich, w serii gwał-
townych eksplozji zniszczone zostały maga-
zyny z irańską bronią przeznaczoną dla
Hezbollahu. Użyte w tej akcji rakiety powie-
trze-ziemia zostały przypuszczalnie wystrze-
lone znad Libanu.

9. Liban. Libański prezydent Michel Aoun
powiedział, że Liban nie będzie przeszkadzał
Hezbollahowi w posiadaniu broni, dopóki
„Izrael łamie międzynarodowe decyzje. Izra-
el zajmuje 30 kilometrów terytorium Libanu
i nie chce respektować prawa powrotu Pale-
styńczyków, którzy przybyli do Libanu
w 1948 r. Izrael nie może domagać się pra-
wa rozpoczynania wojny, podczas gdy inni
nie mają prawa posiadania broni”. Minister
Naftali Bennett zareagował na oświadczenie
prezydenta Libanu następującymi słowami:
„Wypowiedzi prezydenta Libanu na temat
immunitetu Hezbollahu podkreślają tylko to,
o czym mówiliśmy – jest znak równości mię-
dzy Libanem a Hezbollahem. Przywódcy
i mieszkańcy Libanu powinni wiedzieć, że ja-
kikolwiek ostrzał izraelskich miast z Libanu
zostanie uznany za deklarację wojny ze stro-
ny państwa Liban przeciwko Izraelowi. Nie
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ma żadnej różnicy między Hezbollahem
a Libanem, ponieważ są one takie same”.

10. Turcja przemieszcza dzisiaj duże ilości
czołgów i ciężkiego sprzętu na granicę z Syrią.
Łączy się to z ogłoszonym przez Kurdów re-
ferendum niepodległościowym, któremu
Turcja się sprzeciwia.
*Izrael wysłał na tereny kurdyjskie kilka swo-
ich samolotów IAF, celem ochrony referen-
dum.

11. Iran. Prezydent Rouhani powiedział, że
Iran będzie wzmacniał swoje możliwości
uzbrojenia i odkrył projekt najnowszej rakie-
ty balistycznej mogącej przenosić kilka gło-
wic jądrowych.
*Okazuje się, że to, o czym cały czas mówił
Izrael: że rośnie zagrożenie nuklearne ze
strony Iranu dla całego regionu, jest rzeczy-
wistością.



– 4 –

24.09.2017
12. Po południu premier Benjamin Netanja-
hu zwołał gabinet bezpieczeństwa. Premier
przedstawił członkom gabinetu przebieg roz-
mów z prezydentem Stanów Zjednoczonych
Donaldem Trumpem i prezydentem Egiptu
Abdelem Fattahem el-Sisi. W najbliższych
dniach na Bliski Wschód ma przylecieć spe-
cjalny wysłannik Białego Domu, Jason Gre-
enblatt. Celem jego misji jest wznowienie
izraelsko-palestyńskich negocjacji pokojo-
wych. Stany Zjednoczone nalegają, aby Izra-
el jako wyraz swojej dobrej woli utworzył
strefę przemysłową przy mieście Tulkarem
w Samarii oraz otworzył dla Palestyńczyków
drogę w rejonie Rawabi w pobliżu Ramallah.
Równocześnie wysocy rangą palestyńscy
urzędnicy ujawnili wstępne szczegóły doty-
czące planu Stanów Zjednoczonych w celu
wznowienia izraelsko-palestyńskiego proce-
su pokojowego. Harmonogram planu został
zaakceptowany przez Egipt, Jordanię i Arabię
Saudyjską. W pierwszej kolejności ma nastą-
pić pojednanie między palestyńskimi frak-
cjami politycznymi Fatah i Hamas, co umoż-
liwi Autonomii Palestyńskiej ponowne
przejęcie kontroli nad Strefą Gazy. Negocja-
cje w tym kierunku podjął egipski wywiad
i rozmowy są prowadzone w Kairze. Następ-
nie mają być wznowione rozmowy izraelsko-
palestyńskie dotyczące stopniowego uzy-
skania pełnej kontroli przez Autonomię
Palestyńską nad obszarami A i B w Judei
i Samarii. Wraz z postępem negocjacji moż-
liwe stałoby się zwołanie szczytu dyploma-
tycznego w Kairze, z udziałem Izraela, Auto-
nomii Palestyńskiej, Stanów Zjednoczonych,
Egiptu i Jordanii. Strony mogłyby omówić
sposoby kontynuacji procesu dyplomatycz-
nego w celu rozszerzenia Autonomii do nie-
zależnego państwa w Gazie. W ostatnim eta-
pie negocjacji, rozmowy dotyczyłyby statusu
Wschodniej Jerozolimy, przyłączenia dużych
bloków osiedli żydowskich do granic pań-
stwa Izrael, zamrożenia budownictwa w od-
izolowanych żydowskich osiedlach nie nale-
żących do powyższych bloków osiedli, oraz
kwestii rozwiązania problemu uchodźców.

13. W irackim Kurdystanie – po odrzuceniu
przez władze KRG nacisków USA, UK i ONZ –

odbędzie się jutro referendum niepodległo-
ściowe. Turcja rozpoczęła manewry wojsko-
we koło granicy irackiej, oskarżając jedno-
cześnie Izrael, że jako jedyne państwo na
świecie popiera otwarcie dążenia narodowo-
wyzwoleńcze Kurdów. Podobne ćwiczenia
przy granicy od swojej strony podjęli perscy
strażnicy rewolucji. Związany ściśle z Iranem
rząd iracki sprzeciwia się stanowczo secesji
Kurdystanu. Jedną z głównych niewiadomych
w ty konflikcie jest stanowisko Rosji.
Erdogan do Kurdów: „Nie pomogą wam izra-
elskie flagi!”

25.09.2017
14. Meksyk. Ekipa ratownicza IDF nie od-
puszcza, choć nie ma już raczej szans na
znalezienie żywych ludzi pod gruzami.
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15. W irackim Kurdystanie trwa obliczanie 3,3
mln głosów oddanych we wczorajszym refe-
rendum niepodległościowym (frekwencja
wyniosła 72%). Wyniki mają być znane pod
koniec tygodnia. Zgodnie z przewidywania-
mi - groźby ze strony Turcji, Iraku i Iranu oka-
zały się czystą fikcją (delikatnie rzecz ujmu-
jąc, bez kurdyskiej Peszmergi IS znowu
zaczęłoby ich pokonywać). Tymczasem Ro-
sja coraz bardziej otwarcie popiera Kurdów,
korzystając najwyraźniej z nadal niezbyt kla-
rowanego stanowiska Amerykanów w tej
sprawie. (T.O.)

16. IDF. Siły Obronne Izraela poinformowa-
ły, że w przyszłym tygodniu do normalnej
służby operacyjnej powróci pierwsza eska-
dra helikopterów szturmowych AH-64 Apa-
che. Wspólne dochodzenie prowadzone
z ekspertami z Boeinga wykazało, że przy-
czyną ostatniego wypadku była rzadka uster-
ka systemu sterowania, w wyniku której
odrobinki rdzy zakłócały normalne funkcjo-
nowanie systemów i odłączały dźwigar ste-
rujący od dżojstika pilota, w wyniku czego
tracił on kontrolę nad helikopterem (skręcał
jedynie w lewo). Nakazano przegląd technicz-
ny wszystkich helikopterów Apache. Boeing
zapewnił, że nigdy wcześniej nigdzie nie do-
szło do podobnej usterki.

17. Minister spraw wewnętrznych Gilad Er-
dan podpisał nakaz zapobiegania nielegal-
nym zgromadzeniom i innym działaniom
podejmowanym przez władze Autonomii
Palestyńskiej w Jerozolimie. Nakaz wydano
na podstawie zaleceń policji, aby zapobiec
możliwości wykorzystywania takich wyda-
rzeń w celach podburzania i podżegania prze-
ciwko Izraelowi. Oznacza to, że izraelskie
władze zachowują wyłączną władzę i jurys-
dykcję nad Jerozolimą.

26.09.2017
18. Prawie 92% uczestników wczorajszego
referendum niepodległościowego w irackim
Kurdystanie głosowało na TAK!

19. Samaria. Dzisiaj o 7.14 na punkcie kon-
trolnym przy wejściu do osiedla Har Adar w
Samarii koło Jerozolimy, podczas przeszu-
kiwania podejrzanie ciepło ubranego pale-
styńskiego pracownika osiedla, zginęło
dwóch pracowników ochrony i jeden żoł-
nierz policji granicznej „Magav”. Palestyń-
ski terrorysta pod ubraniem miał ukryty pi-
stolet, którym zastrzelił trzech Izraelczyków,
a jednego ciężko ranił (przewieziono go do
szpitala w Jerozolimie). Terrorystę zastrzelili
żołnierze ze znajdującego się w pobliżu je-
epa IDF.
Ochroniarze ci zapłacili swoim życiem, by
terrorysta nie dostał się do osiedla, gdzie
w pobliżu jego miejsca pracy znajdowała się
duża szkoła z mnóstwem dzieci, które mo-
gły być celem terrorysty.
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Salomon Gavrija (20 l.) z Beer Yaakov, po-
chodzący z rodziny etiopskich Żydów, był już
wcześniej ranny w innym ataku terrorystycz-
nym w szyję, postanowił jednak wrócić do
służby w ochronie ludzi.
Or Arish (25 l.) pochodził z tej właśnie spo-
łeczności w Har Adar, były spadochroniarz,
przeszedł odpowiednie kursy i zatrudnił się
w ochronie osiedla, znany był wszystkim ze
szczególnego wesołego usposobienia, lubia-
ny przez wszystkich w osiedlu.
Youssef Ottman (25 l.) arabski pracownik
ochrony z Abu Gosh, który również pracował
w ochronie mieszkańców przed arabskimi
terrorystami.
Na zdjęciu poniżej tzw. „Namiot żałoby”. Ro-
dzina i przyjaciele Youssefa zebrali się ku czci
pamięci przyjaciela zamordowanego przez
arabsko-palestyńskiego terrorystę.

Terrorysta Nimer Mahmoud Ahmad Jamal
i jego dzieci, które wraz z matką uciekły od
niego do Jordanii (jego żona była notorycz-
nie przez niego bita).
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Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

Poniżej radość w Strefie Gazy i rozdawanie
ciastek z powodu sukcesu terrorysty.

20. Wzgórza Golan. W nocy, podczas ćwiczeń
IDF miał miejsce tragiczny wypadek pojazdu
bojowego typu MCA, w którym zginęło dwóch
żołnierzy z Jerozolimy, a 4 innych zostało
rannych.

Szalom
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Gorąca prośba modlitewna!
Ye'shi Reinhard, twórca projektu pomocy w strefie najbardziej zagrożonej atakami rakieto-
wymi w Izraelu - w Sderot przy granicy z Gazą, 27 września będzie miał kolejną, kluczową
operację wszczepienia bypassów. Prosimy o modlitwę!!!


