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20.01.2017, piątek

1. Waszyngton, USA. Na Kapitolu odbyło się
uroczyste zaprzysiężenie Donalda Trumpa na
45-go prezydenta USA. „Koniec z pustą ga-
daniną, nadszedł czas działania” – z wy-
powiedzi D. Trumpa na Kapitolu.

2. Życzenia premiera Izraela dla D. Trumpa.
„Gratulacje, mój przyjacielu, prezydencie
Trump. Spodziewam się bliskiej współpracy
z Tobą, by uczynić związek między Izraelem
i USA silniejszym niż kiedykolwiek” (tłum.
własne).

21.01.2017, sobota/Szabat

3. Manifestacje i rozruchy w Waszyngtonie.
Odbyła się tam wielka manifestacja kobiet
przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpo-
wi. Jej inicjatorką była Linda Sarsour – islam-
ska działaczka znana z akcji propagowania
i nawoływania do wprowadzenia w USA pra-
wa szariatu, Palestynka mająca powiązania
z terrorystycznym Hamasem. Na wiecu zakła-
dano kobietom na głowy amerykańskie fla-
gi, układając je w specyficzny sposób, w jaki
kobiety muzułmańskie muszą nosić hijab –

tradycyjny islamski strój. Praktycznie nikt się
nie zorientował, o co chodzi.
*Grupą, poważnie obawiającą się utraty swo-
ich wpływów, są radykalni muzułmanie, któ-
rzy dotychczas stanowili trzon doradców
byłego prezydenta Obamy.
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4. Zmiany w USA. Donald Trump rozpoczął
urzędowanie od anulowania „Obamacare” –
nieskutecznego i kosztującego miliardy USD
sztandarowego programu opieki zdrowotnej
wprowadzonego przez B. Obamę. Z drobniej-
szych, acz symbolicznych zmian: do Gabi-
netu Owalnego wróciło usunięte przez Oba-
mę popiersie Churchilla i wyrzucono dywan
z wzniosłymi cytatami (z Koranu). Ze strony
internetowej Białego Domu zniknęły ekspo-
nowane mocno tematy dot. LGBT (Ruchy
Homoseksualne), ekologii oraz tzw. Planned
Parenthood. Nowy prezydent podpisał usta-
wę, mówiącą, że nie będzie wolno przekazy-
wać środków federalnych na finansowanie
międzynarodowych organizacji aborcyjnych,
które promują i dokonują aborcji poza gra-
nicami USA. „Życie jest wspaniałym i świę-
tym darem, i musimy robić wszystko, by je
chronić” – komentował decyzję prezydenta
republikanin Michael Burgess, przewodni-
czący komitetu ds. zdrowia Izby Reprezen-
tantów. „Cieszę się z tej ważnej decyzji pre-
zydenta ” – dodał. Demokraci potępili
prezydenta za uleganie „niebezpiecznej ob-
sesji”.

5. Znaczące zmiany na stanowisku szefa CIA
i sekretarza obrony USA. Sekretarzem obro-
ny został gen. James Mattis, zwany „Mad
Dog” („Szalony Pies”).

6. USA-Izrael. Wieczorem premier Beniamin
Netanjahu odbył rozmowę telefoniczną
z amerykańskim prezydentem Donaldem
Trumpem. Rozmowa trwała około 30 minut.
Prezydent Trump zaprosił Netanjahu, aby
w lutym odwiedził go w Waszyngtonie.
Trump powiedział, że pokój między Izraelem
a Autonomią Palestyńską można osiągnąć
jedynie poprzez bezpośrednie negocjacje.
Omówiono sposoby rozwiązania konfliktu na
Bliskim Wschodzie oraz wzmocnienia szcze-
gólnych relacji między Izraelem a Stanami
Zjednoczonymi. Trump potwierdził swoje
zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa
Izraela i podkreślił, że przeciwdziałanie ra-
dykalnym islamskim grupom terrorystycz-
nym będzie dla jego administracji prioryte-
tem.

22.01.2017, niedziela

7. Nowy szef Unii Europejskiej, Antonio Gu-
terres, na porannym przemówieniu z okazji
Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu zadeklarował,
że stanie na pierwszej linii walki z antyse-
mityzmem.
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*Niech tak będzie! Ten człowiek potrzebuje
naszego wsparcia i modlitwy.

8. Właśnie ujawniono, że kilka godzin przed
inauguracją nowego prezydenta, administra-
cja Baracka Husseina Obamy (tak brzmią jego
pełne imiona i nazwisko), po cichu dokona-
ła przelewu dla Autonomii Palestyńskiej na
kwotę 221 milionów USD!
*Pieniądze te bez żadnej kontroli wykorzy-
stywane są również do wypłacania rent dla
rodzin terrorystów, stanowiąc zachętę do
kolejnych zamachów.

9. Służby bezpieczeństwa ujawniły, że uda-
remniono planowany podczas inauguracji
atak terrorystyczny na nowego prezydenta
Trumpa.

10. Na porannym posiedzeniu rządu mini-
ster finansów, Mosze Kachlon, poinformo-
wał, że w minionym, 2016 roku udało się
zmniejszyć dług publiczny Izraela o 21 mld
szekli (5,5 mld $). „Oznacza to, że zmaleją
wydatki i będzie niższe oprocentowanie dłu-
gu. Będzie więcej pieniędzy na służbę zdro-
wia, edukację, opiekę społeczną, młode
pary, osoby niepełnosprawne, osoby star-
sze, dla tych którzy przeżyli Holocaust, żoł-
nierzy Sił Obronnych Izraela, i dla całego izra-
elskiego społeczeństwa”.

11. Minister transportu, Yisrael Katz, przed-
stawił nową inicjatywę gospodarczą pań-
stwa. „W tle złożonej rzeczywistości globalnej
i regionalnej musimy przedstawić komplek-
sową izraelską inicjatywę dyplomatyczną,
którą oczywiście będziemy koordynować
z nową administracją Stanów Zjednoczo-
nych, która może wesprzeć i promować tę
inicjatywę”. W planie znalazły się: (1) Wy-
spa Gaza – wyspa z portem, elektrownią i
zakładem odsalania wody morskiej, która
byłaby połączona mostem z Gazą, umożli-
wiając Palestyńczykom wyjście na świat, przy
jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa
państwa Izrael. (2) Wschodnia Kolej – sieć
kolejowa łącząca sunnickie państwa na
wschodzie z Jordanią i śródziemnomorskim
portem w Hajfie, z odnogą łączącą Autono-
mię Palestyńską ze wschodnią siecią, co
byłoby częścią procesu zmieniania rzeczywi-
stości politycznej i gospodarczej w regionie.
(3) Obszar Metropolitalny Wielkiej Jerozoli-
my – rozszerzenie granic Jerozolimy i wzmoc-
nienie obecności większości żydowskiej. Za-
stosowanie izraelskiego systemu prawnego
do obszarów włączonych do Wielkiej Jero-
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zolimy, mianowicie: Ma’ale Adummim, Givat
Ze’ev, Gusz Etzion i Beitar Illit. „Program ten
wzmacnia pozycję Izraela, poprawia sytuację
w regionie, a także nie wyklucza możliwości
negocjacji i porozumień dyplomatycznych
w przyszłości”.

12. Zastępca burmistrza Jerozolimy, Meir Tur-
jeman, powiedział wieczorem, że rozpoczęły
się już wstępne prace nad wyborem miejsca
pod nową ambasadę Stanów Zjednoczonych
w Jerozolimie. Aktualnie brane są pod uwa-
gę trzy ewentualne lokalizacje w mieście.
Równocześnie poinformowano o zatwierdze-
niu planu budowy 671 nowych mieszkań
w różnych dzielnicach Jerozolimy. W Ramot
powstanie 324 mieszkań, w Ramat Szlomo
174, w Pisgat Ze’ev 68. W arabskich dzielni-
cach: Beit Hanina i Wadi al-Joz 14, w Umm
Lisun i Umm Tuba 24, w Jabel Mukaber 7,
w Bajt Safafa 4, w Sur Baher 3, w At-Tur 4.
Burmistrz Jerozolimy, Nir Barkat, powiedział:
„Mieliśmy osiem trudnych lat, kiedy pod
presją Obamy, Izrael zamroził budowy. Cho-
ciaż gmina Jerozolima nigdy nie wstrzymała
budowy w mieście, to wiele razy nie dostali-
śmy zgody rządu, a czasami z powodu presji
Stanów Zjednoczonych na rynku nie pojawia-
ły się przetargi budowlane. Mamy nadzieję,

że ta era się skończyła, i że od teraz bę-
dziemy mogli budować i rozwijać Jerozoli-
mę dla dobra jej żydowskich i arabskich
mieszkańców. Musimy wzmocnić naszą su-
werenność i stworzyć jednolitą Jerozolimę”.

13. USA – ISIS. Zaledwie jednego dnia po-
trzebował nowy sekretarz obrony USA, by za-
planować i zrealizować szeroko zakrojony
atak na cele ISIS w Syrii i Iraku (miasta: Bab,
Rakka, Dayr Az Zawr, Rutbah, Beiji, okolice
Mosulu oraz Tal Afar). W 31 atakach z uży-
ciem bombowców, myśliwców i dronów
zniszczono m.in. fabryki amunicji i bomb,
jednostki wojsk terrorystów, ich sprzęt oraz
kwaterę główną ISIS.

23.01.2017, poniedziałek

14. Prezydent Trump unieważnił traktat Part-
nerstwa Transpacyficznego – traktat handlo-
wy uznany za niekorzystny dla gospodarki
USA.

15. ISIS. Przywódca ISIS, Abu Bakr al-Bag-
dadi, został krytycznie ranny w wyniku bom-
bardowania w północnym Iraku, dokonane-
go przez koalicję prowadzoną przez siły USUSUSUSUSAAAAA.
Informacja nie jest jeszcze dodatkowo po-
twierdzona.
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16. Izrael – Świat – UE. Pozarządowa orga-
nizacja NGO Monitor opublikowała raport
o źródłach finansowania działalności orga-
nizacji związanych z dyskredytacją i bojko-
tem państwa Izrael. Okazało się, że głów-
nym sponsorem ich działalności jest Unia
Europejska! Wśród 100 europejskich gran-
tów przyznanych do Izraela, Judei, Samarii
i Strefy Gazy, aż 29 otrzymały organizacje
BDS (Boycott, Divestment and Sanctions)
– z kwoty 67,1 mln euro otrzymały one 16,7
mln euro, czyli około 25% funduszy. Łącznie
aż 42 europejskie granty przyznano organi-
zacjom BDS (kilka otrzymało więcej niż je-
den grant). Ze względu na brak przejrzysto-
ści finansów w Unii Europejskiej, zakres
udzielonej pomocy humanitarnej i finanso-
wej jest w dużej mierze nieznany. W rezulta-
cie nie można ustalić całkowitej kwoty, jaką
Unia Europejska wspiera działalność bojko-
tu i dyskredytacji państwa Izrael. Oficjalnie
Unia Europejska twierdzi, że promuje pokój,
współpracę i prawa człowieka, jednak w rze-
czywistości finansuje szereg bardzo tenden-
cyjnych i upolitycznionych działań, które
wykorzystują retorykę obrony praw człowie-
ka w celu promowania kampanii przeciwko
Izraelowi.

17. Premier Beniamin Netanjahu powiedział:
„Po ośmiu latach nacisków widzimy zmianę
postawy Białego Domu. Mamy do czynienia
z wielkimi możliwościami, ale wymagają one
odpowiedzialności i dyskrecji. To nie jest
czas na pochopne i niespodziewane działa-
nia. Musimy prowadzić odpowiedzialną i roz-
ważną dyplomację. Dla dobra państwa Izrael
i dla dobra osiedli, sugeruję, aby odłożyć na
bok wszelkie inne względy i pozwolić mi pro-
wadzić. Wkraczamy w nową erę i umacnia-
my nasze zagraniczne stosunki”.

18. Antysemityzm (analiza). Doradca do
spraw religii Departamentu Stanu USA, Hol-
ly Huffnagle, spotkała się w Brukseli z przed-
stawicielami Konferencji Europejskich
Żydów. Powiedziała: „Antysemityzm rozcią-

gający się na kilkadziesiąt państw na różnych
kontynentach, przybiera dzisiaj wiele różno-
rodnych form. Uważamy, że antysemityzm
sięga w lewo i w prawo, nawet tam, gdzie nie
ma Żydów! Jesteśmy świadomi, że większość
antysemickich ataków w Stanach Zjednoczo-
nych, jak i w Europie, pochodzi ze skrajnej
prawicy, białych nacjonalistów i neonazi-
stowskich grup. Bardzo realnym zagroże-
niem jest obecnie wzrost skrajnie prawico-
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wych historycznie antysemickich partii w Eu-
ropie. Proklamują oni, że są proizraelscy,
a więc nie są antysemitami. Obawiamy się,
że te skrajnie prawicowe partie przy ich anty-
muzułmańskich poglądach zyskają poparcie
Żydów. Jak więc zareagujemy, gdy gminy
żydowskie poprą te skrajnie prawicowe par-
tie, zaprzyjaźnią się z nimi i złożą im obietni-
ce polityczne? Dla wielu społeczności żydow-
skich w Europie jest to naglące pytanie ...
Musimy pamiętać, że wszelkie formy uprze-
dzeń etnicznych i religijnych stanowią bez-
pośrednie zagrożenie dla europejskich war-
tości tolerancji i szacunku. Antysemityzm
w różnych regionach przejawia się w różny
sposób. Istotne jest, że mamy wiedzę, jak
antysemityzm różni się w zależności od re-
gionu i czasu, jakie czynniki go napędzają.
Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej go ogra-
niczać i zwalczać. Rządy powinny wspierać
i zachęcać społeczeństwo obywatelskie do
wypowiadania się przeciwko antysemityzmo-
wi. Wzrost powodzenia w zakresie monito-
rowania i zwalczania antysemityzmu w du-
żym stopniu zależy od budowania solidnej
wielopodmiotowej koalicji ze społeczeń-
stwem obywatelskim. Czy nowy antysemi-
tyzm jest antyizraelski? Cóż, nasza odpo-
wiedź brzmi: To zależy. Antyizraelska
retoryka może zmienić się w antysemityzm,
gdy zakwestionuje prawo Izraela do istnie-
nia oraz celowość społeczności żydowskich
poza Izraelem. Aby w przyszłości skutecznie
zwalczać antysemityzm w Europie, na Bliskim
Wschodzie i w obu Amerykach, musimy kon-
tynuować wymianę informacji i najlepszych
praktyk”.

19. Niepotwierdzona jeszcze do końca infor-
macja o przedłożeniu kongresowi USA pro-
jektu związanego z wyjściem USA z ONZ! Za-
łożenia związane z projektem związane są
z wymówieniem umowy z 1947 roku, na pod-
stawie której siedziba ONZ znajduje się
w USA, zakończeniem uczestnictwa w ope-
racjach pokojowych ONZ, wymówieniem im-
munitetów dyplomatycznych członkom ONZ
oraz wyjściem ze Światowej Organizacji Zdro-
wia.
(źródło: Washingtonfeed.com oraz
WCNC.com).

24.01.2017, wotrek

20. Unia Europejska, Frederika Mogherini
(główny komisarz Unii do spraw Bezpieczeń-
stwa i Polityki Zagranicznej UE), zapowiedzia-
ła niewzruszenie, że w przeciwieństwie do
USA, ambasady krajów UE nie zamierzają się
nigdzie przenosić z Tel Awiwu! Zapowiedź
tę złożyła w rozmowie z izraelskim min. Ha-
negbi (Konferencja Śródziemnomorska
w Hiszpanii).
*Kobieta ta, która często pozostaje w cieniu
informacji medialnych, w istocie z racji swo-
jego urzędu, jest odpowiedzialna za polity-
kę Unii wobec uchodźców, a także stosun-
ków z Izraelem. W przeszłości była działaczką
pro islamską i pozostawała w bliskich rela-
cjach z Jasserem Arafatem i innymi islamski-
mi przywódcami. Uczestniczyła również
w negocjacjach traktatu z Iranem, w którym
Iran dostał „zielone światło” na kontynu-
owanie swojego rozwoju nuklearnego stano-
wiącego obecnie ogromne zagrożenie w re-
jonie.
– Potrzebna jest modlitwa o złamanie tego
wpływu!

21. Netanjahu i Liberman zatwierdzili budo-
wę 2500 mieszkań w osiedlach w izraelskiej
części Samarii (na tzw. Zachodnim Brzegu).
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Szalom

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

22. Gaza. Ostrzelano izraelskich żołnierzy pra-
cujących przy ogrodzeniu granicznym
z Gazą. IDF odpowiedziały ogniem z czołgu,
niszcząc pozycję Hamasu. Brak raportu
o stratach z Gazy.

23. W sobotę, 21 stycznia 2017, w Warsza-
wie odbyło się "Spotkanie Służb Działają-
cych na rzecz Izraela i Żydów". Dziękujemy
wszystkim przybyłym za wspaniały czas i
prezentacje oraz organizatorom: Fundacji
„Anioły Kultury” oraz „Społeczności Chrze-
ścijańskiej Północ” z Warszawy!


