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 813تقرير رقم 

تنوعت تغطية االعالم اإلسرائيلي األسبوعين المنصرمين حول عدة قضايا أبرزها هجوم من جهة الحدود السورية أدى إلى إصابة عدد من 

لية الكشف عن استغلت وسائل االعالم اإلسرائيو. كما تابع باهتمام لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس األمريكي باراك أوباما. الجنود

سفينة أسلحة إيرانية ُزعم أنها كانت متوجهة إلى غزة مواصلة الهجوم على ايران وتحريض المجتمع الدولي على اتخاذ اجراءات ضدها، حيث 

ه الشحنة من إيران ستقوم الحقاً بتمويه شحنات لألسلحة النووية، كما فعلت في تمويه هذ: "زعم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو أن 

 ". االستيقاظ من األوهام، ومنع طهران من الحصول على أسلحة نووية"، ودعا المجتمع الدولي إلى "االسلحة الفتاكة

وتجاهلت وسائل االعالم اإلسرائيلية تماماً سقوط عدد من الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما حاولت معظمها تبرير قتل الجيش 

وعلى الرغم من القصف . طن االردني من أصل فلسطيني رائد زعيتر، الذي قتل بزعم أنه حاول اختطاف سالح جندي إسرائيلياالسرائيلي للموا

ئيل غير معنية المتبادل بين اسرائيل وسرايا القدس التابعة للجهاد االسالمي، إال أن العديد من المحللين السياسيين االسرائيليين أكدوا على أن اسرا

 . حالًيابالتصعيد 

 (الملحق األول) ؛ تبرير جرائم الجيش االسرائيلي88.3.3.81وسائل اإلعالم اإلسرائيلية؛ 

 بررت معظم وسائل اإلعالم اإلسرائيلية قتل الجيش اإلسرائيلي القاضي الفلسطيني األردني رائد زعيتر حيث تبنت رواية الجيش الذي زعم ان

ى معبر اللنبي بين األردن والضفة الغربية، رغم أن هذا االدعاء يناقض االستنتاجات األولية زعيتر حاول اختطاف سالح جندي اسرائيلي عل

وزعم الجيش اإلسرائيلي في . االسرائيلية والتي قام على أثرها رئيس الدولة، شمعون بيرس، باالعتذار للملك األردني-للجنة التحقيق االردنية

في المقابل تجاهل االعالم . ك اللحظة األمر الذي يعزز الشكوك في رواية الجنود اإلسرائيلييينوقت الحق بأن كاميرات الحراسة تعطلت في تل

 . مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية 4االسرائيلي قتل الجيش اإلسرائيلي 

ردني قُتِل أمس عندما حاول مواطن أ: حادثة خطيرة في معبر اللنبي: "11.2.3.14بتاريخ " إسرائيل اليوم"وورد في خبر رئيسي في صحيفة 

وفًقا لرواية . في أعقاب الحادث حصلت أعمال شغب قرب سفارة إسرائيل في عمان .كما يبدو خطف سالح جندي من جيش الدفاع اإلسرائيلي

في . ر مرة أخرىالجيش، جندي من سالح الهندسة القتالية أطلق النار بادئ األمر صوب قدمي األردني الذي أراد خطف السالح، ثم أطلق النا

 . الجيش قالوا أنه يتم التحقيق في ظروف الحادث

وفقا لمصدر عسكري، وعلى الرغم من اتخاذ اجراء وقف مشبوه، استمر الشاب بالركض : "2.3.14..1بتارخ " ان ار جي"ونشر موقع 

 ".لسطينيوخالل المواجهة بين االثنين تم اطالق النار على الف. محاوال خطف سالح احد الجنود وخنقه

وركض تجاه الجندي وحاول خطف " هللا اكبر"صرخ الفلسطيني رائد عالء الدين زعيتر : "2.1.3.14..1بتاريخ  " واي نت"كما نشر موقع 

. قام مقاتلو قوة الهندسة في جيش الدفاع االسرائيلي اتخاذ اجراء وقف شخص مشبوه الذي تضمن ذلك اطالق نار باتجاه قدمي الشاب. سالحه

 ".ب التحقيق العسكري، حاول الفلسطيني خنق الجندي وردا على ذلك تم اطالق النار عليهوبحس

: وورد في الخبر". فلسطينٌي حاول خطف سالح جندي في معبر اللنبي وتم إطالق النار عليه"في عنوان رئيسي " ماكور ريشون"وكتبت صحيفة 

 ".ام بمواصلة جريه، حاول خطف سالح الجندي كما حاول خنقه أيًضاعلى الرغم من ايقاف الفلسطيني إالن أنه قوفًقا للجيش، "

عاًما من  23اليوم صباًحا حصلت حادثة خطيرة في معبر اللنبي، حيث قام مسافر يبلغ من العمر : "حول الموضوع" حدريه حرديم"وكتب موقع 

والذي قام بدوره بمحاولة ردعه، ثم وقع اطالق نار تجاه وحاول خطف سالٍح من جندي سكان نابلس بالنزول من الحافلة القادمة من االردن 

 ".المشتبهين، واطلق النار نحوه



 

 

 (الملحق الثاني) "يجب احتالل غزة"؛ 81.3.3.81بتاريخ " يديعوت احرونوت"صحيفة 

فيما اذا ينبغي احتالل غزة من اجل  14.2.3.14بتاريخ " يديعوت احرونوت"أجاب ناح كليجر بااليجاب على السؤال الذي طرحته صحيفة 

 .وادعى كليجر ان على اسرائيل الرد على اطالق الصواريخ بكافة الوسائل. استعادة الهدوء في جنوب اسرائيل

ولكن الواقع " ايضااذا لم يسد الهدوء عندنا فلن يكون هدوء في غزة " ترد اسرائيل بشكل او بآخر على الهجمة االرهابية وقادتنا يعلنون : " وقال

. الدارسة منتظمة كالمعتاد في غزة، لم يوقف المزارعون عملهم، المحال التجارية غير مغلقة، المقاهي تعمل كالمعتاد وايضا االسواق. مختلف

العيش تحت وسيستمر سكان الجنوب بالمعاناة و وطالما نحن نرد بشكل ضعيف منذ عملية عامود السحاب، فلن يتوقف االرهاب من داخل غزة

 ".الضغط وعدم الهدوء

واالستنتاج الوحيد من هذا الوضع انه علينا الرد . موجة االرهاب وعدد القذائف من شأنها ان تزداد، ناهيك عن الضحايا من طرفنا: "وأضاف

ولن يكون لصالحهم . لمابصورة جدية، قاسية ومتعددة، من اجل اقناع المنظمات المختلفة بأن ثمن اي هجمة ضد اسرائيل سيكون باهظا ومؤ

 ".او لصالح سكان القطاع

 (الملحق الثالث) "إسرائيل دولة اليهود القومية ورواية الفلسطينيين كاذبة"؛ 81.3.3.81؛ بتاريخ "إسرائيل اليوم"صحيفة 

، أبرزها مقالة نشرتها "رائيليهودية إس"نشرت الصحف االسرائيلية االسبوع المنصرم عدة مقاالت تؤكد على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بـ 

هو إقرار معلن بأن كل الرواية "وزعم أن االعتراف بيهودية إسرائيل . كتبها زئيف جابوتنسكي 13.2.3.14بتاريخ " إسرائيل اليوم"صحيفة 

 ".التي أسس عليها العرب نشاطهم القاتل كانت كاذبة

ويبدو هذا الطلب . راف بأن دولة اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهوديتثير دولة اسرائيل في مفاوضة الفلسطينيين طلب االعت: "وقال

ويحاول الفلسطينيون ومؤيدوهم في اليسار جعل الرفض قزما وزعم . وبرغم ذلك يعارض أبو مازن ذلك بشدة. منطقيا ومعقوال عند األذن الغربية

لكن الحقيقة المؤسفة هي أن االنصراف عن االصرار على الوفاء الكامل . ضأن الطلب اشتغال بالصغائر ولهذا ينبغي ابعاده عن طاولة التفاو

صوتت عصبة االمم باالجماع على قبول صيغة كتاب  1233في    ولماذا؟. والعرب في ارض اسرائيل بهذا الطلب سيؤبد الصراع بين اليهود

ب يهودي وبصلته التاريخية بارض اسرائيل وبحقه في أن ينشيء االنتداب البريطاني في ارض اسرائيل واعترفت بذلك اعترافا كامال بوجود شع

 ."هذا الى أن عصبة االمم كانت مفوضة بأن تفعل ذلك بفعل القانون الدولي تطبيقا لسلطة التسوية والمنح. دولته فيها

مفعول الى اليوم تميز الشعب اليهودي عن هذا الى أن الوثيقة التي جعلها هذا التصويت جزًء من القانون الدولي والتي هي سارية ال: "وأضاف  

بحسب الوثيقة يتم الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية للسكان جميعا في حين ال ُيحافظ على الحقوق السياسية . سائر سكان ارض اسرائيل

أصبحت له صفة القانون حينما )متحدة وتوجه المباديء نفسها بالضبط قرارا مشتركا بين مجلسي النواب في الواليات ال. والقومية سوى لليهود

وكذلك وثيقة دولية وقعت عليها الواليات المتحدة وبريطانيا، وأُجيزت بتوقيع رئيس الواليات المتحدة كولج وملك ( وقع عليه الرئيس هاردنغ

نا شعبا وبصلتنا التاريخية بارض اسرائيل إن االعتراف ب. وامضاء وثيقة يجعل مضمونها جزًء من القانون الداخلي للدولة الموقعة عليها. انجلترا

. واستمر ذلك بنسخه المختلفة حتى اليوم 1232وبحقنا في سيادتها كان سبب نشوب الصراع المسلح السياسي بين اليهود والعرب في احداث 

كي يقللوا من أهميتها وكي " واية يهوديةر"وكان هدف العرب وما زال الغاء االعتراف الدولي بهذا الحق الغاًء مطلقا، ولهذا يسمون هذه الحقائق 



من اجل  1244وقد أوجدوا رواية عربية صيغت أصولها في الميثاق الفلسطيني الذي كتب في . يخفوا أن معارضتهم هذه تناقض القانون الدولي

 ."ضعضعة الرواية اليهودية

واالستنتاج من ذلك أنه . ا شعبا بل ديانة فقط ولهذا ال حق لهم في السيادةهي أن اليهود ليسو الفلسطيني إن الفكرة التي يقوم عليها الميثاق: "وقال 

غزة "ف ومقابل تمكينها من دخول .ت.طلب اسحق رابين وبحق مقابل االعتراف بـ م  .ينبغي القضاء على دولتهم واقامة فلسطين على أنقاضها

بتغيير المواد التي ترفض حق اسرائيل في ( وإن لم يف  )ا الطلب ووعد وفي الرد على ذلك الشى عرفات هذ. ، الغاء الميثاق الفلسطيني"أوال

وقال رابين في خطبته االخيرة في الكنيست إنه يرى هذه التغييرات امتحانا أعلى لرغبة السلطة الفلسطينية وقدرتها، وإن التغييرات . الوجود

لم يحدث أي تغيير في هذه المواد الى اليوم، هذا الى أن الطالب في مناطق و. المطلوبة ستكون امتحانا مهما وجديا الستمرار تحقيق االتفاق كله

إن االعتراف بأن دولة اسرائيل هي الدولة  .السلطة الفلسطينية اليوم يرتلون هذا الميثاق دون التغييرات باعتباره جزًء من المنهاج الدراسي

وهو اعتراف بأن اليهود شعب  .سس عليها العرب نشاطهم القاتل كانت كاذبةالقومية للشعب اليهودي هو إقرار معلن بأن كل الرواية التي أ

ولهذا يقول أبو مازن بكلمات صريحة إنه لن يعترف بذلك أبدا؛ ألنه ال ينوي ألبتة أن ينهي الصراع قبل طرد . يستحق السيادة في ارض اسرائيل

 .اليهود جميعا من ارض اسرائيل كلها

 (الملحق الرابع) ، الثقافة االسالمية تدوس على الحقوق الدينية للثقافات االخرى81.3.3.81؛ بتاريخ "إن آر جي"موقع 

ادعت  12.2.3.14مقالة كتبتها الصحافية يفعات ارليخ بتاريخ " إن آر جي"مع محاوالت المستوطنين الدخول الى المسجد االقصى نشر موقع 

". يلي الفلسطيني، والذي هو في جوهره نزاع ديني، ال يمكنه تأجيل مناقشة موضوع القدسان من يريد التوصل لحل النزاع االسرائ"من خاللها 

 ".الطريق للحل يكمن في تطبيق حرية العبادة في المسجد االقصى للجميع بغض النظر عن الدين والعرق والجنس"وادعت ان 

وبإسمه قرر المجلس االسالمي عدم . هللا -اقع هناك حاكم واحدعلى الورق، جبل الهكيل هو تحت السيطرة االسرائيلية ولكن في الو: "وقالت

، فهي تعمل من باب الشعور بالخوف الحكومة االسرائيلية هي رهينة االرهاب الفلسطيني. السماح لليهود بالدخول الى جبل الهيكل بانتظام

نت اسرائيل رأسها امام اذالل اليهود في جبل الهيكل لسنوات لقد ح. والركود واالخذ بعين االعتبار كل فعل قد يؤدي بالمقابل الى رد فعل عنيف

 ". خوًفا من أعمال الشغب

حتى منتصف القرن التاسع عشر عندما . لألسف، الدوس على الحقوق الدينية للحضارات االخرى هو جزء من التقاليد االسالمية: " وأضافت

واليوم وفي ظل دولة اسرائيل، . ليهود بالصعود الى الدرجة السابعة فقط للصالةسيطر المسلمون على مغارة المكيفلة في الخليل، تم السماح ل

حان الوقت ان تصلي جميع االديان في جبل الهيكل ونار انتفاضة االقصى يمكن اطفائها فقط بعد ان . يصلي في مغارة المكيفلة اليهود والمسلمون

 ".ة لجميع الشعوبيتوصل الطرفان الى اتفاق ويصبح جبل الهيكل مكاًنا للصال

 (الملحق الخامس) "ال يمكن التوصل الى سالم أبًدا مع الفلسطينيين"؛ 3.3.81..3؛ بتاريخ "إسرائيل اليوم"صحيفة 

 

" اإلرهابيين"مقالة كتبها حاييم شاين زعم من خاللها أن الرئيس الفلسطيني داعم للـ  2.3.14..3بتاريخ " إسرائيل اليوم"نشرت صحيفة 

 ".ال يمكن التوصل الى سالم معهم"لفلسطينيون أيًضا، وبالتالي وا

 

مأتمنا رفعوا في حينه ياسر عرفات فوق اولئك الذين يصرحون، في أذنّي إسرائيل والعالم، أن ابو مازن هو شريك مخلص للسالم، : "وقال  

ًضا، واليوم يقولون أن ال حاجة في السيطرة اإلسرائيلية على لقد كانوا مستعدين للتنازل عن هضبة الجوالن أي. واحتفلوا معه بسالم الشجعان



أصحاب هذه األحالم أبعدوا عن  أن حظ المجتمع اإلسرائيلي، من. وفًقا لهم يمكن تقسيم القدس والسماح بشكل جزئي بحق العودة. غور األردن

لن يكون أبًدا سالم مع العرب الفلسطينيين بقيادة أبو . وهامأنظروا لقد ُحّذرتم من األ. مراكز القرار، ثمن صحوتهم من هلوساتهم كان باهًظا

. مع مجتمع به القتلة هم أبطال قوميون لن يكون سالم أبًدا. مازن، إذا كان شرطهم إلقامة مفاوضات هو تحرير قتلة النساء واألطفال بدم بارد

يجب التأمل فقط ان ال توافق إسرائيل على . بتسامات في البيت األبيضماهية الفلسطينيين ال العناقات واالاستقبال القتلة في رام هللا يعبر عن 

 ".كل قائد عربي يريد السالم ليأتي بيدين نظيفتين ال بيدين ملطختين بالدماء. وقف البناء وتحرير المزيد من األسرى محدثي اإلرهاب

 

الحادثة الصعبة . ب اإلسالمي تتأسس مقابل مدن البالد وبداتهافروع اإلرها. حول حدود إسرائيل هنالك تهديد خطر آخذ في التعاظم: "وأضاف

وتنزف في لبنان ال يوجد حكم مركزي، لذا يسمح حزب هللا لنفسه بالتصرف كما يشاء، سوريا تتفكك . شمالي هضبة الجوالن هي رمز لما سيأتي

ضد القاعدة في سيناء وستمر سنوات حتى يتم استئصال  تحويل االنتباه تجاه العدو الصهيوني، مصر تبذل موارد في الصراعواألسد يحاول 

التغييرات الحاصلة على حدود الدولة .  في غزة تم تخزين آالف الصواريخ التي اشتريت على ظهر فقر الغزيين. االخوان المسلمين واعوانهم

إضافة أرض إسرائيل هو اليوم بمثابة خطر أمني كل تنازل عن ذرة تراب من . تلزمنا بالحفاظ على كل ثروة استراتيجية موجودة بيد اسرائيل

 ". لحقوق اليهود بأرض إسرائيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الملحق األول

   
 

     

  מהומות בעמאן -שופט ירדני נהרג במסוף אלנבי   
שופט ממוצא  -ההרוג : ירדן•  ונורה -אזרח ירדן ניסה לחטוף נשק לחייל : ל"צה  

מאות דרשו לסלק את שגריר ישראל •  בשכםפלשתיני שנסע לבקר משפחה 
  מירדן

  דניאל סיריוטי ולילך שובל  

  :תקרית חמורה במסוף אלנבי     
לאחר התקרית החמורה התפתחה מהומה גדולה ליד שגרירות ישראל . ל"אזרח ירדן נהרג אתמול לאחר שכנראה ניסה לחטוף נשק מחייל צה   

  .בעמאן
ל אמרו "בצה. ובהמשך ירה בו ירייה נוספת, כ של חיל ההנדסה ירה תחילה ברגלי הירדני שביקש לחטוף נשק"דוד אבחייל מג, לפי גירסת הצבא   

 ." נסיבות האירוע נבדקות"כי 
על פי . ממוצא פלשתיני, זאעייתר-סוכנות הידיעות הירדנית דיווחה כי ההרוג הוא שופט בשם ראייד א. בעמאן הרוחות סערו הרבה יותר   

עוד נמסר . היה בדרכו לבקר את בני משפחתו המתגוררים בשכם, שכיהן כשופט בבית המשפט המקומי בפרבר של עמאן, זאעייתר-א, יםהירדנ
שר החוץ , דני נבו   עוד דווח בירדן כי בהיעדרו של השגריר. כי הממלכה העבירה לישראל דרישה רשמית לפתוח בחקירה לבירור נסיבות הריגתו

אליו את מיופה הכוח בשגרירות הישראלית בעמאן והודיע לו כי בעמאן מצפים מישראל לנקוט את כל הצעדים בכדי להגיע  זימן, ודה'נאסר ג
  .לחקר האמת באירוע הירי

גינו חברי פרלמנט ירדנים את האירוע ואמרו כי יש לסגור את השגרירות ולגרש את השגריר הישראלי וכן להשעות את הסכם השלום עם , בנוסף   
    .ישראל

הגיעו אמש מאות מפגינים  ב-1223, בעקבות דיון שנערך בפרלמנט הירדני בעקבות עצומה לשחרורו של רוצח התלמידות בנהריים, במקביל   
דרשו את " גיבור המולדת"דקאסמה -סמוך למתחם השגרירות הישראלית בעמאן וקיימו במקום הפגנה שבמהלכה כינו את הרוצח אחמד א

  .את השגריר הישראלי ואת כל הסגל הדיפלומטי   המפגינים אף ניסו לפרוץ לשגרירות וקראו לגרש. שחרורו מהכלא
במהלך המארב זיהו הכוחות שני פלשתינים . ל לתפיסת מיידי אבנים"פלשתיני נהרג אמש סמוך לבית אל במהלך מארב של חיילי הנח, בתוך כך   

    .האירוע נחקר. ל פתח באש לעבר מיידי האבנים וממנה נהרג הפלשתיני"צהכוח . שיידו אבנים לעבר רכב ישראלי ואוטובוס
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 למוות ניסה לחטוף נשק ונורה: גשר אלנבי

מעבר ; שירה לעברו והרג אותו, ל"צה פלסטיני תושב שכם ניסה לחטוף נשק מחייל
 במקרה הגבול גשר אלנבי נחסם עד לסיום הטיפול

  /0131/3110 00:11בחדרי חרדים , שלזינגר אלי

 

 
 שתף  

   
   

 
  גשר אלנבי, צילום: פלאש09

תושב שכם ירד מאוטובוס  3/כאשר נוסע בן . חריג במעבר אלנבי התרחש אירוע /3:0הבוקר בשעה 
  .נשק מחייל וניסה לחטוף, שהגיע מירדן

 
לאחר מאמצי החייאה נקבע . בו ירה, ולאחר נוהל ירי לעבר חשודים, טיניהחייל ניסה להניא את הפלס

  .נחסם המעבר עד לסיום הטיפול בו, בעקבות האירוע. מותו
 

  .חבלן שנמצא במקום בודק את כבודת הנוסע שניסה לחטוף את נשקו של חייל ונהרג
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הכוח . סמוך לגשר אלנבי ניסה לחטוף נשק מחייל' לפני זמן קצר התקבל דיווח כי פלס: ל נמסר"מדובר צה

  .נסיבות האירוע נבדקות. נהרג' השיב באש ממנה הפלס
 

של פלסטינים  התנועה העיקרית העוברת בו היא. גשר אלנבי משמש כמעבר גבול בין ישראל לירדן
  .ן תיירים העוברים בין ישראל וירדןהעוברים מישראל לשטחי הרשות וכ
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 פלסטיני ניסה לתקוף חייל ונורה למוות: מעבר אלנבי

וניסה לחטוף את , במקום רדן נורה ונהרג לאחר שתקף חייל שהוצבפלסטיני תושב שכם שהגיע למעבר מכיוון י

 ל פתחו בחקירה לבירור האם הפלסטיני פעל לבדו"בצה. נשקו

 Share on facebookShare on twitter 4.:.1 2/3.14/.1|  יוחאי עופר ואסף גבור, פליישמן איתמר
  מעבר אלנבי :תגיות

ניסה לתקוף חייל ולחטוף  אחר שעל פי החשדל, למעבר אלנבי נורה ונהרג( 'ב)שהגיע בשעות הבוקר  3/פלסטיני בן  :ירי במעבר הגבול

וחבלנים הוזעקו למקום על מנת לבדוק  ,מסוף הגבול התקרית נסגר בעקבות. המשמש כמעבר הגבול בין ישראל וירדן, את נשקו במסוף

  .חקירה נפתחה לבירור נסיבות המקרה. ההרוג את המשא של הפלסטיני

 

כשהגיע לאחד . מכיוון ירדן במטרה לחצות אותו לשטחי ישראל תושב שכם למעבר, לסטיניהגיע הפ, על פי הפרטים שעלו בתחקיר ראשוני

.ההנדסה הקרבית כ של חיל"שמשתייך לגדוד אב, הפלסטיני לפתע לרוץ לעבר אחד החיילים המוצבים במקום מנקודות הבידוק החל  

ניסה לחטוף את נשקו של אחד החיילים ואף  ,בריצתו הוא המשיך, למרות שהופעל נגד הפלסטיני נוהל מעצר חשוד, לדברי גורם צבאי

  .א שהגיעו למקום קבעו את מותו"חובשי מד, הפלסטיני נורה במהלך המאבק ביניהם. לחנוק אותו

 

חבלנים את  במקביל להשבתת המעבר על ידי רשות שדות התעופה בדקו, לכן .הפלסטיני נשא עימו מטען לאחר האירוע עלה חשש כי

  .רוג על מנת לוודא כי אין מדובר בניסיון לבצע פיגוע מתגלגלכבודתו של הה

 

בנוסף ייבדק תפקוד הכוח . אותו לבצע את המעשה ל ובמערכת הביטחון חוקרים כעת האם פעל הפלסטיני על דעת עצמו ומה הניע"בצה

 .ומערך האבטחה במעבר שנחשב שקט

 

לפני כחודש וחצי נורה למוות פלסטיני שפתח באש לעבר חיילי צה"ל סמוך ליישוב עטרת בבנימין. הפלסטיני ירה לעבר חיילים שיצאו 

  .ל"על ידי כוח צה ונורה, במקום מעמדת פילבוקס

 

פלסטינים העוברים מישראל  ו היא שלהתנועה העיקרית העוברת ב. ישראל לירדן משמש כמעבר גבול בין, הסמוך ליריחו ,גשר אלנבי
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האחרון שבהם לפני עשר שנים לא ספג המעבר פיגועי , אירועי ירי חריגים פרט לשני. לשטחי הרשות וכן תיירים העוברים בין ישראל וירדן

.טרור  
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 פלסטיני ניסה לחטוף נשק מחייל ונורה למוות

הוא נורה ונהרג. ניסה לתקוף חייל ולחטוף ממנו את נשקו, מדיווח ראשוני עולה כי הפלסטיני הגיע למסוף אלנבי  

 פורסם:  /0./01.1 , 13:90   יואב זיתון, אליאור לוי ואיתי בלומנטל

ל "לאחר שלפי החשד ניסה לתקוף חייל צה, למוות( 'יום ב)משכם נורה הבוקר ( 3/)גבר פלסטיני  :חשד לניסיון פיגוע במעבר הגבול עם ירדן
שלפי הדיווחים מהשטח רצה לחנוק את החייל, כוח של גדוד ההנדסה ירה בפלסטיני. במסוף אלנבי ואף לחטוף ממנו את נשקו .  

שמשמש בשגרה כמעבר לפלסטינים ולסחורות משטחי הרשות לירדן, ל לתנועה את המסוף"בעקבות התקרית סגר צה .  
ואז אחד מהם ניסה לחטוף את הנשק מהחייל , חקירה ראשונית העלתה כי קבוצה של פלסטינים ירדה מאוטובוס שהגיע למעבר לצורך הבידוק

 .שמשתייך לגדוד ההנדסה שמוצב במקום

רץ לעבר חייל שראה וניסה לחטוף , "אללה הוא אכבר"צעק , ירד מהאוטובוס בחלק הישראלי של המעבר, דין זעיתר-ד עלא א'ראא, יניהפלסט
של חיל 37כ "הלוחמים מגדוד אב. את נשקו  

לחנוק חייל ובתגובה בשלב זה הפלסטיני ניסה , לפי התחקיר הצבאי. ההנדסה פתחו בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר רגליו של הפלסטיני 
   .נורה למוות

השקט היחסי בגדה המערבית נשמר על רקע המשך המגעים לגיבוש מסמך מסגרת . התקרית מתרחשת בימים מתוחים בין ישראל לפלסטינים
 בסוף החודש אמורה ישראל לשחרר בפעם. בחודש הבא, אמריקני שיאפשר להמשיך במשא ומתן גם מעבר לתאריך היעד שנקבע להסכם

 .האחרונה אסירים כמחווה לראש הרשות הפלסטינית
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 :الملحق الثالث

 " ?מדינה יהודית"למה הם מסרבים ל  
  נסקיבוטי'זאב ז  

הדרישה נשמעת הגיונית    .מדינת ישראל מעלה במשא ומתן עם הפלשתינים דרישה להכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי     
הפלשתינים ותומכיהם בשמאל מנסים לגמד את הסירוב ולטעון שהדרישה . אבו מאזן מתנגד לכך נחרצות, למרות זאת. וסבירה לאוזן המערבית

אבל האמת העגומה היא שהסתלקות מעמידה על קיום מלא של דרישה זו תנציח את . ולכן יש לסלקה משולחן המשא ומתן, ק בזוטותהיא עיסו
  ?מדוע. הסכסוך בין היהודים לערבים בארץ ישראל

בזיקתו , יום עם יהודיהצביע חבר הלאומים פה אחד על קבלת נוסח כתב המנדט הבריטי על ארץ ישראל ובכך הכיר באופן מלא בק ב-1233   
כיישום , לחבר הלאומים היתה סמכות לעשות זאת מכוח המשפט הבינלאומי, יתרה מזו. ההיסטורית לארץ ישראל ובזכותו להקים בה את ארצו

 ( Power of disposition.) של סמכות ההסדרה וההקניה
מחריג לכל אורכו את העם היהודי משאר תושבי ארץ , עד היוםהתקף , המסמך שהצבעה זו הפכה אותו לחלק מהחוק הבינלאומי, זאת ועוד   

בדיוק אותם . בעוד זכויות פוליטיות ולאומיות יישמרו אך ורק ליהודים, יישמרו הזכויות האזרחיות והדתיות של כל התושבים, לפי המסמך. ישראל
והן אמנה בינלאומית ( שנחתמה בידי הנשיא הרדינגשקיבלה תוקף של חוק מ)ב "עקרונות מנחים הן החלטה משותפת של בתי הנבחרים בארה

אשרור אמנה הופך את תוכנה לחלק מהחוק הפנימי . ומלך אנגליה' ב קולידג"ושאושררה בחתימת נשיא ארה, ב ובריטניה"שעליה חתומות ארה
  .של המדינה החתומה עליה

בין היהודים    עליה היתה הסיבה לפרוץ הסכסוך המזוין הפוליטיבזיקתנו ההיסטורית לארץ ישראל ובזכותנו לריבונות , הכרה זו בנו כעם   
מטרת הערבים היתה ונשארה לבטל לחלוטין את ההכרה הבינלאומית בזכות . עד היום, בגלגוליו השונים, והוא נמשך, פ"לערבים במאורעות תר



כדי לקעקע . כי התנגדותם זו סותרת את החוק הבינלאומיכדי להפחית בחשיבותן וכדי להסתיר " נרטיב יהודי"לכן הם קוראים לעובדות אלה . זו
  ב-1244. שעיקריו נוסחו באמנה הפלשתינית שנכתבה" ,נרטיב ערבי"הם המציאו " נרטיב היהודי"את ה

תם יש להשמיד את מדינ: המסקנה. ולכן אין להם זכות לריבונות, הרציונל שעליו מבוססת האמנה הוא שהיהודים אינם עם אלא דת בלבד   
  .ולהקים על חורבותיה את פלשתין

בתגובה . את ביטול האמנה הפלשתינית" ,עזה תחילה"ף ובתמורה לכך שיאפשר לו כניסה ל"יצחק רבין תבע בצדק בתמורה להכרה באש   
ן בכנסת אמר בנאומו האחרו. את שינוי הסעיפים השוללים את זכותה של ישראל להתקיים( אך לא קיים)ערפאת מיסמס את הדרישה והבטיח 

וכי השינויים הנדרשים יהיו אבן בוחן חשובה ורצינית , רבין שהוא רואה בשינויים אלה משום מבחן עליון לרצונה וליכולתה של הרשות הפלשתינית
ללא פ כיום משננים את האמנה "התלמידים ברש, יתרה מזו. עד היום לא בוצע שינוי כלשהו בסעיפים אלה. להמשך מימושו של ההסכם כולו

  .השינויים כחלק מתוכנית הלימודים
הכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי היא קביעה פומבית שכל הנרטיב שעליו ביססו הערבים את פעילותם הרצחנית היה    

; ות שלעולם לא יכיר בכךלכן אבו מאזן אומר במילים מפורש. זו הכרה בכך שהיהודים הם עם שמגיעה לו זכות לריבונות על ארץ ישראל. שקרי
  .י כולה"מכיוון שאין לו כל כוונה לסיים את הסכסוך לפני סילוק כל היהודים מא
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 :الملحق الرابع

 יהיה שלום, אם תושג הסכמה על הר הבית

יכול להשאיר את הדיון  לא, שבמהותו הוא סכסוך דתי, פלסטיני-מי שרוצה לפתור באמת את הסכסוך הישראלי

 העל ירושלים למנה האחרונ

  Share on facebookShare on twitter 4.:12 12/2/3.14|  יפעת ארליך
  הר הבית :תגיות

גם לא הכרה פלסטינית במדינת ישראל כמדינת . יביאו לפריצת דרך במשא ומתן עוד עשר פגישות מחויכות בין אובמה לאבו מאזן לא

אינם אלא טריקים שהצדדים  אים המקדימים הללוכל התנ. גם לא הקפאת כל ההתנחלויות או שחרור כל האסירים, היהודי לאום של העם

  .את הקץ  מניחים על השולחן כדי לדחות

 

לא , שבמהותו הוא סכסוך דתי ,פלסטיני-מי שרוצה לפתור באמת את הסכסוך הישראלי. הר הבית תחילה. לדבר מהסוף צריך להתחיל

  .יש לנטרל את החבית כבר עכשיו, ם מדובר באבק שריפהא. המשא ומתן יכול להשאיר את הדיון על ירושלים למנה האחרונה בשולחן

 

בה אסור ליהודים , על ההר כיום המציאות. אמור להיות הסמל של פיתרון המאפשר לשני העמים לחיות זה לצד זה מתוך כבוד הר הבית

ישראלי וצד  -וב שיש צד חזק הרגילו אותנו לחש. פלסטיני -לסכסוך הישראלי היא תמונת מראה, תפילה לשאת מבט אל השמיים ולמלמל

  .חושפת את האמת, אבל המציאות כפי שמשתקפת על ההר. פלסטיני –חלש 

 

המועצה האיסלמית  ,בשמו של אותו רודן .אללה –אבל דפקטו על ההר יש רודן אחד , נמצא בשליטה ישראלית על הנייר הר הבית

הוא פועל . השלטון הישראלי הוא בן ערובה של הטרור הפלסטיני ,ככה זה. החליטה כי ליהודים אסור לעלות על הר עם סידור או תפילין

בשל החשש  לכן כבר שנים. כשהוא נאלץ לקח בחשבון שכל פעולה שלו עלולה לגרור מנגד תגובה אלימה מתוך תחושת פחד וקיפאון

  .ישראל מרכינה ראש אל מול ההשפלת יהודים בהר, למהומות בהר הבית

 

כמה אבנים מתעופפות בליווי . מי הריבון האמיתי הפלסטינים הראו לו מיד, לעשות מעשה סמלי ולעלות על ההר כשאריאל שרון החליט

  .למשך שנים בפני יהודים והר הבית נסגר, פיצוצים ברחובות ישראל

  כאשר מוסלמים 03-עד אמצע המאה ה. רמיסת זכויות דת של תרבויות אחרות היא חלק מהמסורת האיסלאמית ,לצערי

, ישראל תחת שלטון מדינת, כיום .ליהודים לעלות עד המדרגה השביעית ורק עליה לשאת תפילה הותר, שלטו על מערת המכפלה בחברון

את האש של אינתיפאדת . של כל בני הדתות הגיע הזמן שגם בהר הבית תתאפשר תפילה. מתפללים במערת המכפלה יהודים ומוסלמים
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  .כזו שתהפוך את הר לבית תפילה לכל העמים, יגיעו להסכמה ביניהם חרי שהצדדיםאל אקצה אפשר יהיה לכבות רק א

 

תרגיע את השטח , ובהדרגתיות אם תעשה בהסכמה בתבונה, יש דברים שדווקא ההחלטה לגביהם. שאסור לדחות לסוף יש דברים

, ווקא במימוש חופש דת על ההר לכל אחדאת חבית חומר הנפץ היא ד הדרך לנטרל. להסכם שלום אמיתי ובר קיימא  ותאפשר להגיע

, שם למטה, אחד ורק הבנים של אל, כי שם למעלה אללה וריבונו של עולם דווקא מסתדרים די טוב זה עם זה .ללא הבדל דת גזע ומין

  .מפרים את השלווה הפסטורלית
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 :الملحق الخامس

  תמרורי אזהרה לאורך הגבולות
  חיים שיין  

, אלוהים לא משחק בקובייה. ההדים מבראשית שנקלטו בימים אלה במכשיריהם של חשובי האסטרופיזיקאים הוכיחו שאיינשטיין צדק     
חלקם בתפקידים ממלכתיים , בישראל יש קבוצה קטנה של אנשים, לצערי.) הימורים עתיקה שיטת)ומנהיגים אינם אמורים לעסוק בהפרחת יונים 

הם , בפולחן אביב מוזר, ללא הרף. שנה אך אין להם מושג קל שבקלים מה יקרה מחר ובעוד שבוע ו-..1 91שיודעים מה יהיה בעוד , רמים
  .מנסים להחיות את יונת השלום שנשחטה באוסלו

העלו בזמנו את יאסר ערפאת על ראש אבלנו וחגגו איתו , שאבו מאזן הוא שותף נאמן לשלום, באוזני הישראלים והעולם, היום אלה שמצהירים   
לדידם אפשר לחלק שוב . והיום מסבירים שאין צורך בשליטה ישראלית בבקעת הירדן, הם גם היו מוכנים לוותר על רמת הגולן. שלום של אמיצים

מחיר , אותם בעלי חלומות הורחקו ממוקדי ההכרעה, למזלה של החברה הישראלית. מוש חלקי של זכות השיבהאת ירושלים ולאפשר מי
אם דרישתם , לעולם לא יהיה שלום עם הערבים הפלשתינים בהנהגת אבו מאזן. ראו הוזהרתם מאשליות. ההתפכחות מהזיותיהם היה כבד

קבלות הפנים לרוצחים . ם חברה שבה רוצחים הם גיבורי הלאום לעולם לא ייכון שלוםע. מ היא שחרור רוצחי נשים וילדים בדם קר"לקיום מו
יש רק לקוות שישראל לא תסכים להפסקת הבנייה . ברמאללה מבטאות את המהות הפלשתינית ולא את החיבוקים והחיוכים בבית הלבן

מסביב לגבולות ישראל הולך . ם נקיות ולא בידיים מגואלות בדםכל מנהיג ערבי שרוצה שלום יבוא בידיי. טרור   ולשחרור עוד אסירים מחוללי
בלבנון אין . האירוע הקשה בצפון רמת הגולן הוא רמז לבאות. סניפי הטרור האיסלאמי מתמסדים מול ערי הארץ ויישוביה. ומתעצם איום מסוכן

, ד מנסה להסיט את תשומת הלב לעבר האויב הציוניסוריה מתפרקת ומדממת ואס, ולכן חיזבאללה מרשה לעצמו לעשות כחפצו, שלטון מרכזי
בעזה מאוחסנות אלפי . פים שלהם"קאעידה בסיני ויעברו שנים עד שימוגרו האחים המוסלמים והמשת-מצרים משקיעה משאבים במאבק באל

  .רקטות שנקנו על גב העוני והמחסור של העזתים
כל ויתור על גרגיר אדמה מאדמת . מירה על כל נכס אסטרטגי המצוי בידיה של ישראלהשינויים המתחוללים בגבולותיה של המדינה מחייבים ש   

ב "ההנהגה הישראלית מחויבת לעמוד נחושה מול ארה. ארץ ישראל הוא היום בבחינת סיכון ביטחוני מעבר לזכויותיהם של היהודים בארץ ישראל
  .יה חלשה שעל גבה אפשר לזכות בנקודות בדעת הקהל העולמיתהנשיא אובאמה חייב להפנים כי ישראל אינה חול. ומדינות אירופה

עדיף . מ ושר הביטחון להשיג שלום וביטחון לא תפגע ברוחו האיתנה של עם ישראל"העולם חייב לדעת כי הטלת דופי בכוונותיהם של רה   
  .הביטחון שלהם עצמםיבדקו לאיזה חור שחור נבלע , שמנסים לפגוע בשר הביטחון, שהדוברים האמריקנים העלומים
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