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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Příspěvek autora operuje s množstvím nesamozřejmých zjištění, týkajících se situace
v prostoru tzv. Pásma Gazy. Jedná se o informace, které nepatří mezi první sled obecného
mediálního diskursu k tématu, které se obvykle točí okolo bezpečnosti v užším smyslu slova.
Autor se neubrání určitému „fandění“ obyvatelům tohoto území, což je věc, kterou je třeba
vidět v poněkud širším kontextu., Podle mého názoru je zde obtížné hovořit v kategoriích
dobra a zla, násilí a velmi sporného jednání je na obou stranách pomyslné barikády více než
dost. Rezonování s nelehkým osudem obyvatel Gazy nemusí automaticky znamenat bianco
šek pro teroristické útoky, které odsud jsou iniciovány a podnikány.
Tak jako tak se jedná o příspěvek zajímavý, perspektivně se rozvíjející například v souvislosti
s možnou těžbou ropy v okolních vodách. Podporuji zařazení příspěvku do tematického čísla
magazínu Ochrana a Bezpečnost.
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