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30.01.2017, poniedziałek

1. Wczoraj na porannym posiedzeniu rządu
premier Beniamin Netanjahu powiedział:
„Stanowisko Izraela jest takie, żeby amery-
kańska ambasada, tak samo jak wszystkie
inne placówki dyplomatyczne, została prze-
niesiona do Jerozolimy. Wierzę, że z czasem
tak się stanie”.

2. Asystent sekretarza generalnego Ligii
Arabskiej ds. palestyńskich, Said Abu Ali,
powiedział: „Przeniesienie amerykańskiej
ambasady do Jerozolimy będzie agresją prze-
ciwko prawom ludności palestyńskiej w ich
wiecznej stolicy, we Wschodniej Jerozoli-
mie”. (??)
*Zwróćmy uwagę, że wciąż pojawia się ha-
sło „Wschodniej Jerozolimy” miejsca zapo-
wiedzianego powrotu Mesjasza. Jerozolima
nigdy nie była stolicą żadnego muzułmań-
skiego państwa.

3. Amona. Siły Obronne Izraela poinformo-
wały wieczorem mieszkańców żydowskiego
osiedla Amona w Samarii, że w ciągu 48 go-
dzin muszą opuścić swoje domy. „Po 48 go-
dzinach żadna osoba nie będzie mogła wejść
lub przebywać na tym obszarze. Po upływie
48 godzin każda osoba znajdująca się
w osiedlu będzie zobowiązana je opuścić.
Właściciele jakiegokolwiek mienia znajdują-
cego się w obszarze deklarowanym jako za-
mknięty, są zobowiązani do jego usunięcia”.
W rejonie osiedla zauważono inżynierów
wojskowych przygotowujących drogi dojaz-
dowe dla wojska i sił bezpieczeństwa.

3. Iran. Biały Dom potwierdził informacje
podane wcześniej przez Fox News, że Iran
przeprowadził kolejną próbę z odpaleniem
rakiety balistycznej! Sprawdzają się więc ar-
gumenty Izraela, że ustalony przez ekipę B.
Obamy układ atomowy z Teheranem, umoż-
liwia mu kontynuację testów z „nośnikami
broni jądrowej” – podczas gdy sankcje
ekonomiczne wobec Iranu zostały już zniesio-
ne. Netanjahu zapowiedział dziś, że 15 lu-
tego podczas spotkania z Trumpem w Bia-
łym Domu, zaproponuje renegocjację układu
atomowego z Iranem – pod groźbą wznowie-
nia sankcji – tak żeby uniemożliwić im też
dalszą ekspansję terrorystyczną (szyicką)
w sunnickim świecie arabskim.
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4. Prof. Hillel Frish z Centrum Studiów Stra-
tegicznych Begin-Sadat powiedział, że Pale-
styńczycy z prostego powodu nie chcą roz-
wiązania dwu-państwowego: gdyż po
utworzeniu państwa palestyńskiego, Fatah
nie będzie już chroniony przez Siły Obronne
Izraela (IDF) i zostanie pochłonięty przez
Hamas. „Autonomia Palestyńska została
utworzona w 1994 r., i stopniowo przejmo-
wała kontrolę nad wszystkim, co znajdowa-
ło się w strefie A – główne miasta w Judei
i Samarii, i ich okolice – a następnie, w 2005 r.
przejęła całą Strefę Gazy, po jednostronnym
zniszczeniu przez Izrael znajdujących się tam
swoich społeczności i wycofaniu wszystkich
sił. Jednolity palestyński podmiot, który w
ramach rozwiązania dwu-państwowego miał
być państwem palestyńskim, okazał się nie-
zwykle krótkotrwały. W ciągu dwóch lat od
wycofania się Izraela ze Strefy Gazy, Hamas
całkowicie przejął Gazę. Latem 2007 r., po
kilku rundach gwałtownych walk z Fatahem,
grupa islamistów ustanowiła swój własny
radykalny rząd w Gazie.

31.01.2017, wtorek

5. Premier Beniamin Netanjahu ogłosił wie-
czorem decyzję o budowie kolejnych 3 tys.
nowych mieszkań w Judei i Samarii. Budo-
wa około 2 tys. zostanie rozpoczęta natych-
miast. Jest to dodatkowa liczba do ogłoszo-
nych w zeszłym tygodniu 2,5 tys. mieszkań.
Wiadomo, że w Alfei Menashe powstanie 700
mieszkań, w Oranit 200, w Nofim 50, w Beit
Arie 650, w Efrat 30, w Nokdim 150, w Givat
Ze’ev 150, w Shavei Shomron 70, w Karnei
Shomron 100, w Shilo 100, w Metzudot Jehu-
da 100, w Kfar Eldad 80 i w Beitar Illit 650.

6. Amona. Późnym wieczorem sąd najwyż-
szy odrzucił rządowy wniosek, aby odroczyć
ewakuację żydowskiego osiedla Amona
w Samarii, ze względu na problemy ze zna-
lezieniem gruntów pod budowę nowych do-
mów dla eksmitowanych mieszkańców.

7. UE – Autonomia Palestyńska. Wysoki
urzędnik rządu Autonomii Palestyńskiej
oburzony ogłosił, że nowo wybrany szef ONZ
musi przeprosić za wzmiankę o istnieniu
w przeszłości żydowskiej świątyni w Jero-
zolimie.



– 3 –

*Palestyńczycy zaprzeczają istnieniu świąty-
ni jerozolimskiej, by zanegować prawa
Żydów do ich starożytnej stolicy - Jerozoli-
my.

01.02.2017, środa

8. W nocy, na terenach Judei i Samarii IDF
aresztowały 21 arabsko-palestyńskich ter-
rorystów, w tym 3 poszukiwanych działaczy
Hamasu.

9. Amona. Izraelskie Siły Obronne rozpoczęły
rano ewakuację żydowskiego osiedla Amo-
na w Samarii. Doszło do starć z radykalnymi
żydowskimi osadnikami, którzy palili opo-
ny przy wjeździe do osiedla i zaatakowali
policjantów. Lekko rannych zostało 24 poli-
cjantów. Około 200 młodych aktywistów

usunięto z osiedla i wywieziono autobusa-
mi poza zamkniętą strefę utworzoną wokół
osiedla. Aresztowano 15 osób za narusza-
nie porządku publicznego i utrudnianie po-
licjantom wykonywania swoich obowiązków.
Do wieczora ewakuowano 30 rodzin.

02.02.2017, czwartek

10. Samaria. Przy wjeździe do miasta Adam
w regionie Beniamin miał miejsce terrory-
styczny atak samochodowy. Arabska terro-
rystka umyślnie wjechała w punkt kontrolny
przy wjeździe do miasta. Dwóch policjantów
i ochroniarz zostali lekko ranni i odwiezieni
do szpitala. Terrorystkę, również ranną, tak-
że odwieziono do szpitala.

11. Przewodniczący Europejskiego Kongre-
su Żydów, dr Mosze Kantor, powiedział, że
rosnąca liczba antysemickich incydentów w
Europie jest niepokojącym zjawiskiem. „An-
tysemityzm rośnie w całej Europie, i w Wiel-
kiej Brytanii nie jest inaczej. Dane wyraźnie
pokazują, że bez zdecydowanych działań ze
strony władz, antysemityzm nadal będzie
rósł”.

12. Amona. Izraelskie Siły Obronne przez całą
noc kontynuowały ewakuację żydowskiego
osiedla Amona w Samarii. Przed północą
ostatnia rodzina opuściła osiedle. W syna-
godze pozostało około 200 radykalnych
aktywistów, którzy ufortyfikowali się i od-
mówili opuszczenia budynku. W południe
policja rozpoczęła oczyszczanie synagogi.
Przeciwko policjantom użyto kamieni, bu-
telek z farbami, gaśnic i gazu pieprzowe-
go. Rannych zostało 17 policjantów i 20
aktywistów.
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Szalom

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

13. Amona. Premier Beniamin Netanjahu
powiedział: „Jesteśmy w trudnym momencie.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nie zna-
leźć się w tym miejscu. Ale jesteśmy pań-
stwem prawa. Wszyscy dzielimy ból miesz-
kańców wysiedlanych ze swoich domów.
Utworzymy nową społeczność na państwo-
wej ziemi. Wzywam wszystkich, aby wyzbyli
się przemocy wobec policjantów i żołnierzy.
Będziemy działać na rzecz wzmocnienia osie-
dli i będziemy umacniać Ariel”.

14. USA. Waszyngton gwałtownie zaostrzył
ton wobec Iranu po tym, jak ten podczas
weekendu dokonał testu z rakietą bali-
styczną średniego zasięgu zdolną do prze-

noszenia ładunków jądrowych. Mike Flynn,
doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa,
stwierdził, że tego rodzaju prowokacje na-
ruszają rezolucję 2231 UNSC.

15. Na poniedziałek, w Londynie zapowie-
dziane jest spotkanie premiera Netanjahu
z premier Theresą May, która zaczęła otwar-
cie popierać Izrael.


