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  028 تقرير رقم

 )الملحق األول( "فظائع داعش هي تقليد لفظائع محمد" ؛420202.5صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

مق  ررررررل م"رررررري ل  ."رررررر م رت .رررررر   2 ره  رررررري   رررررر رر 2    ررررررم مرررررر     .رررررر   4202.9.5نشرررررررة "ررررررليال وم"ررررررر  ي    يرررررر مو  ترررررر ري  

 م    م2 جر  م    ش هي تقلي   قيق  م ر ث   ن ي ملم ، ر أ 

ا2 الجرررررردل هرررررو فقررررررط حررررررول  قررررر    و الفرررررررق األيررررردولوجي بررررررين حركررررررات اإلرهرررررا  اإلسررررررالمية م ررررررل داعرررررش وحمررررررا  لررررري  كبيررررررر 

درجرررررررة التطررررررررب التررررررري يقلررررررردون ب رررررررا المرررررررورود اإلسرررررررالمي الررررررر   أور ررررررر  محمرررررررد ب ررررررر ن تعامرررررررل المجاهررررررردين مرررررررع الكفرررررررار  

سررررررلو  حركررررررات اإلرهررررررا  اإلسررررررالمية عليرررررر  أن يقرررررررأ كررررررل مررررررن يريررررررد أن يف ررررررم أالمسرررررريحيين  المرترررررردين عررررررن ديررررررن م والي ررررررود2 

القرررررررسن  السرررررريرة ال اتيررررررة للرسررررررول  وكنرررررروز ال ررررررريعة واألحاديررررررد )األحاديررررررد الترررررري أور  ررررررا محمررررررد بواسررررررطة رفاقرررررر ( الترررررري 

مررررررر  يريررررررر  أ   خلّف رررررررا  وعنررررررردها سرررررررتبدو خارطرررررررة الطريرررررررق التررررررري يريرررررررد حكمررررررراء اإلسرررررررالم "السياسررررررري" وأتبررررررراع م تقليررررررردها2

م ت"رررررررأ   رررررر  أيرررررر    جي   ف رررررر      م"ررررررلمي 2 "رررررريا.م أ     جرررررر   ف"رررررر م "ي "رررررري،   نمرررررر   "ررررررال تعلم ي ت"ررررررر   لريررررررق،  يرررررر

ن رررررطاء حركررررررات اإلرهررررررا  اإلسررررررالمية يتطلعررررررون إلرررررى إحيرررررراء اإلسررررررالم وفرررررررض سرررررريطرت   اررررررال  ف"رررررر م  رررررر  ق    لرررررر    عرررررر  م2 

ذه   مع   رررررل   مجر رررررل أ ة م ررررر    لرررررت  ة أل  هررررر علرررررى العرررررالم عبرررررر تقليرررررد المعادلرررررة المنتصررررررة التررررري أور  رررررا محمرررررد ألتباعررررر  

فررررري إطرررررار هررررر ا النمرررررو   وضرررررعت أسرررررالي  للعقرررررا  والتخويرررررب م رررررل سررررربي   ع  ميرررررل   تررررري مرمررررر.   ف"ررررر م منرررررذ   قرررررر    "ررررر   2 

ا قتل األسرى  اغتصا  النساء وقطع رأ  األعداء"2   النساء واألطفال وبيع م كعبيد  وأيض 

لررررررم تكرررررن المرررررررة األولررررررى التررررري يكررررررون في ررررررا الي ررررررود   رررررر قلرررررر  رأ"رررررر  "رررررر تل ت   أمررررر ت  وقترررررر    "ررررررلاي   ي.ررررر    "ررررررتيا 

يتضررررررل أن كررررررل الفظاعررررررات الترررررري يرتكب ررررررا ن ررررررطاء داعررررررش اليرررررروم هرررررري تقليررررررد ضررررررحية ل رررررر ا األسررررررلو  اإلرهررررررابي اإلجرامرررررري2 

 مصرررررادر إسرررررالمية ت رررررير إلرررررى أن رأ  أبرررررو ج رررررل  عررررردو ألعمرررررال مقبولرررررة قرررررام ب رررررا محمرررررد وأتباعررررر  خرررررالل ت سررررري  اإلسرررررالم2

ألررررر هم رررررر   رعرررررت  ألشررررررت،   رررررذ  قتررررر  مررررر   قُطرررررع فررررري معركرررررة بررررردر  وأمرررررر محمرررررد ب رسرررررال خاليرررررا إلغتيرررررال خصررررروم 2محمرررررد  

محمرررررد كررررران المسرررررؤول الوحيرررررد عرررررن أحكرررررام المررررروت التررررري  ر مرررررل  أللررررر   ، ق ررررر   ليرررررل أر"رررررل.  ملمررررر   جلرررررت رأ"ررررر   لر"ررررر  2 

 ت.مرررررل    ي نرررررل  ذ لررررر   تم ررررر    مجررررر  ر   تررررري  قررررر  أ"رررررر    مرررررن ي رررررود بنررررري قريضرررررة عبرررررر قطرررررع رؤوسررررر م2 022أدت إلرررررى قترررررل 

رررررا اغتصرررررا  المسررررريحيات واألزيرررررديات مرررررن قبرررررل داعرررررش وإجبرررررارهن علرررررى نارررررذت.  لمررررر ع  لرررررق   متعررررر  ني  مررررر  م"رررررر  ي  2  أيض 

م بنرررررو قريضرررررة  اتخررررر  محمرررررد لنفسررررر  أسررررريرة حرررررر  ي وديرررررة وقضرررررى  اعتنررررراق اإلسرررررالم هرررررو تقليرررررد دقيرررررق للماضررررري: عنررررردما ُهرررررزي

 في  ات اليوم ال   قتل في  أباها وزوج ا في المعركة"2  ليلت  مع ا في خيمت  

يرررر  ر جرررر   مرررري هرررررذه  أليرررر م مرررري   مرررر  ن ة  ف"ررررر ميل لرررر    ف"رررر م ررررر  و يرررر  رلمرررررلو2   مشرررر رر   مرررري   جرررر    ي"ررررر    قرررر    و

ر  قلقررررري  مررررر  م"رررررر ل أ  قيرررررل قلررررر  ره ع   راررررر ر،  منمررررر  مررررر  مررررر   ترررررر ير هرررررذه   جرررررر  م  لررررر  "ررررر ر   ف"ررررر م  م .ررررر ره  شررررر

ألّ"رررررن     قتررررر و2 أ   مررررر  معنررررر ه،   "رررررين رررررر ي  مرررررتعلش  لررررر م ن2 هن  ررررري لررررر يث من"ررررر ت  ملمررررر  يقررررر   ميررررر   و نررررر م  تقتلررررر  ، 

  قررررررل  يررررر    لررررر  لريقرررررل ت"رررررايل   راررررر ر    مرتررررر ي   ررررر  تنرلررررر   مررررري ج رررررل   ميرررررة  ممنررررر   نقررررر  رأ"ررررر  مررررر  مرررررر     رررررر2 

ررررر  هررررري لريقرررررل مامرررررلل  ف"ررررر م    "رررررلل ومررررررت   رق رررررل    "ررررريتو،     مررررر ل م لمررررر  معلرررررة "رررررايل  -مررررر  أجررررر    ت  يرررررت أيمأ

 نرررررة   مللرررررت،  نررررر م    لرررررة  ررررررأع ي.ررررر    قلعتررررر   ررررر   معرررررررل    نررررر ق مررررري قررررررت "ررررر ر   م ينرررررل2 ألررررر هم، أ ررررر  أ"ررررر مل 

 ألن"رررررر ر ، يل ررررررًل   نقرررررر ش قرررررر   أ أ  أشرررررررلل   ايرررررر ي    ترررررري أ .رررررررة قلرررررر    ررررررره ع أ  مررررررة أ رررررر  ن  ف"رررررر م مرررررري   عررررررر ق 

 لت  ق    "     مج ه ي 2   ج ي  تلة   شمعو2  " ري ،  ق  هر    



ررررر ، مررررر   ررررر   قلرررررل   أمررررر ت  و رررررم ي ررررررو أ  شررررر ًل مررررر  م"ررررره  ي  ف"ررررر م   "ي "ررررري مررررر   ررررر  هر    لشررررريل    ر ريرررررل هرررررذه  لنأ

رررررا يبررررردو قليلرررررل مررررر  قررررر      ج  يررررر ة  ف"ررررر ميل مررررري     يررررر ة   متلررررر    أ ر  ررررر    رررررذي  ي شررررر   مررررر  رأ   ررررر م "رررررل ي مررررر هم2  أحيان 

الرررررر   هررررررو بم ابررررررة  - ررررررم بتصررررررحيل أنفسرررررر م هررررررو صررررررفر  يريررررررد نررررررا  اإلسررررررالم السياسرررررري ترررررردمير الغررررررر  بسررررررب  نجاحرررررر أن أمل

 صفعة كبيرة تحطم تصورات م ب  ن تفوق اإلسالم"2 

مقابررررررل اإلسررررررالم اإلرهررررررابي يقررررررب السررررررد المتضعضررررررع للمجموعررررررات المسرررررريحية الترررررري تتنرررررراق  بسررررررب  نسرررررربة الررررررو دات  قرررررر    و

ممرررررر مل م  تلرررررري   مجم  رررررر ة أ"ررررررير    ت رررررر ر ة "ي "رررررريل  شرررررر رل م"رررررر     قت"رررررر  يل معتمررررررل2  ط2المنخفضررررررة والررررررزوا  المخررررررتل

 .رررررذه  أل"ررررر  ت يتمررررر ت "رررررع   ة م.رررررم  ق ميرررررل، ذهنيرررررل، أ  قيرررررل  مررررري   ررررر  ي، ممررررر  يشرررررر  "رررررع  ل  ل ررررررت مررررري م ر ي   عررررر   

 يررررردرر أن حرررررر  إسررررررائيل هررررر ا العمرررررى هرررررو سرررررب  أن الغرررررر     لقيقررررري،   لررررر  رأ"ررررر.م    اشررررر  مررررري   لررررر  ر   "ررررر  ت "ي "ررررريأ 2 

أن عليررررر  أن يسررررراعدها فررررري التغلررررر  علي رررررا بررررردل أن و ضرررررد حمرررررا  هررررري جرررررزء مرررررن مسررررريرة عالميرررررة لكررررربل الت ديرررررد اإلسرررررالمي 

  اشرررررر  مرررررري م.ررررررم   ت. يرررررر  أ   أل    يقرررررر م    رررررررت   ف"ررررررر    ت ييررررررر ق   رررررر    لرررررررت، لترررررر   عرررررر  أ  ق مررررررة يكبررررررل يرررررردي ا2 

 ير هذه   ق     منذ  قة ل ي و2 من م ة  فره ت  ف" مي   متلرمل  ت ي

 

    
 

    

 
 ؛ "صناعة الك  " )الملحق ال اني(424202.5 "؛ بتاريخيديعوت أحرونوتصحيفة "

 
رتت     ر ر يميني مق   مل   مي "ليال وي يع ة ألر ن ةو ل   رت    و"ن  ل   ر ذيتو    ذ  يتلرق م           م   "ا.  

 ت  "ر  ي  تج ه   ال"لينيي 2 و   ر ذيتو   متعلقل  ت"ر
 يق   يميني  و   م    ل    رذت يل م م تلقي  ألر ذيت    م    ل    تم يم   لق  ر ال م رغل    ر و مع  ي ة ت    جميلل مي  "    

     م   تي تمأل من لق   "ر  ، م   ج  ت" ير  "ر  ي   ررن.  تناذ جر  م لرت    جر  م م    ن" نيلو2
 

ت و يتم        رت. ي    ذ  تارم   "ر  ي   م ير      ،  ه  نتيجل    يل ر ذ ل2    "يلر   "ر  ي   ل    مال    ر يل  غ   ل  ة  يمي
   ال"لينيي       ل     مجم   ة   ر ر تق م   تل ر و2  

 
قة   ت م  م يا    لير    يمة     "لل  لق ق و     تلريال    شيلنل م    ي.     مل   "ر  ي    "ل مي   ع  م   " مي  ل ق    

   ن"  و
 

 

 

 

 )الملحق ال الد( ؛ "داعش تم ل كافة المسلمين"020202.5صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ   

 
أل "ل مي مق  ل رت .    مل مر مي ق"م   شرق   4202.9.5نشرة "ليال وم"ر  ي    ي مو  ت ري   "داعش: حلم ا سالم ينت ر"تلة  ن    

   ج معل   ر مي  ،  2 ش ه    رل  ،   م م     .  أ  من مل    ش تم   جمي    م"لمي   تم   للم.م  إلي ن   ن.مل  ف" ميل، رم    م2

تر  من مل    ش    ت  ره  م ل"ل  ن.ج   شي ي     م   " مل       ،   ي ي   جي، تر  ه م.    ر يع أ  تنشين     مل  ق    و

"نل م   ملر ر    ليال   ترري    ير     أ  يتري  رش  مي  ل ر   " ل ة مي  09 ع   ، مر    ر 0.52.  " ميل   تي أت  ية مي 

أ  ي  يع   م   م ياع   –ن ري   ل   ألق   –ترري ، أ ل    يم   من مل   ل  ي أ    رر           رن   ليال، يجت  ل  ر    ع  م   " مي 

 2و    م ةملرم



وتم ل داعش  يع  نش ن     مل   " ميل   تي ت ل    ر   " م رل.  شي   ج ي      هي م  تللم    ر  من م ة   " م   "ي "ي2  أم ت  و

ال يعية في نظر جموع المسلمين في العالم حلم الن ضة ا سالمية القوية با سالم ال   يحار  أعداءه وُيط ر نفس  من األس  ا جنبية و

 2"واليزيدية والكردية وغيرها2 إن س ب المؤمنين ال ين يقفون عند مكات  تجنيد داعش يريدون أن يجعلوا الحلم ينتصر

 

 

 )الملحق الرابع("نحن م ددون وعلينا المحاربة" ؛ 9.9.2014 "ان سر جي"؛ بتاريخموقع 

 
 

شر مي م ق  و    ر جيو تلرق م           نش ل   ال"لينيي  م  جريمل قت  رتت مت    يلج، م ير   م لررل ومم ترت" و   يمينيل، مق   ن
   ات  ملم       مير  ل   ن   ره ت  يجت مر    ي  م  ل ي 2

 مر  رتت  يلج   و   تل        ث ه    ره ت      لي2   قت    مه"ت  لات  ملم       مير "يشر    مل مي   ت ري    "ر  يلي،  ر  هن ي 
يجت    ير     مل ،  ن م  يق م م  لن    رت  لرق ن"ت   ق ع،  ي"ل    "  قي  ي.   م  "ي ر ت.م  يلرق ن.   يلتج     ل  ة 

 ي.  يل مي   جلي ، م     ل     لي  ه  مر .م  ق مل م  ل ي 2
ع   ر     ن "ر   ه م.    ل  مقل    قت  م     تل      ر ه  ت"      " م   متلرت   ع  مي مي  "ر  ي 22 رمعة    م    ش مي   ق 

  ج   ق مل      ل   " ميل،  " ر     هن ي م  يارر مي ل    مشرلل       قم ن  لي.   نن  مي ل  ل مشرلل  ج  يلو2
 

 

 
 )الملحق الخام ( "حما  ستخرق الت دئة كما فعل محمد مع الكفار"؛  9.9.2014 ؛ بتاريخ"ان سر جي"موقع 

 
 ت ري   2 ر ني  يت"ل ي،  ه  ر يع ق"م  ل م   شرق  أل "ل مي رليل   جلي     ر ي، مق   نشره م ق  و    ر جيو      ر  رتت  
 2   م  لم ع "ت رق  تا ق   ت.  لوتلة  ن    و "ينت.ي  "اي  02022.9.5
 
ملل و  جرت   " م و هي م    ألهميل   تي ت  ي.  لم ع  رتت يت"ل ي مي مق     وأل     ع ر   م.مل   تي  ل   "ر  ي     تتعلم.  م  ل 

  تا قي ة    تا هم ة م   "ر  ي 2 أر   مر ة       لملل تم           قت  ل ق   ن ر  ل  ي    ر يع   م"ر        ات ح   "ي"ي 
      " ميل منذ  ي م   ن ي ملم  تًل  ميم  يتعلق      ير ج   ريري   مي ر  مر  ر نة لم ع ت رق   تا ق2  .ذ  ي       لم ع تت      ع

   لتر م   تا قي ة م    را رو2
 

 لت   م ينل مرل م  أي     را ر ق م  ت قي   تا ق مع.م   قت   قت   مي مر   ي"م     ن م   م ي"تل    ن ي تًل  8.6مي "نل  ق    و
  ن ي  رق   تا ق  م. جمل مرل2   .ج م ر   ل "مأ   نج    م"لم   مي  لت      ل ي يل،  م ت   شر "ن  ة2  ر   ع  ممي "نتي  مقل قرر

 2ومرل    ت لت  ل    را ر2 منذ ذ ي   لي  تل    تا ق   ل ي يل     م     رق   تا قي ة م  ق     م"لمي 
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 )الملحق السابع("المواطنون العرب يقومون بعمليات إرهابية يومية" ؛ 2.9.01..0"؛ بتاريخ صحيفة "هموديع

 

مقالة كتبها مناحيم كلوغمان، حرض من خاللها على المواطنين العرب في اسرائيل زاعًما أنهم  2.9.01..0نشرت صحيفة "هموديع" بتاريخ 

 منية معالجة أمرهم. "يقومون بعمليات إرهابية خطيرة" وأن على الجهات األ



 

وأكثر من مرة انتهت تلك الحوادث عربدة عرب إسرائيل آخذة في االزدياد، وال يمر يوم دون أن يقوموا بأعمال شغب عنيفة ضد اليهود، وقال: "

قف رجال شرطة يبرز بشكل خاص أعمال الشغب التي يقوم بها العرب في جبل الهيكل، ومقابلهم ي  بإصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات.

في هذا المكان  إسرائيل، عاجزين، يبدو بسبب األوامر العليا التي يتلقونها والتي تلزمهم بعدم الرد بقوة، واالمتناع عن اعتقال مثيري الشغب.

يين، والشرطة، نحن نالحظ لعبة خطيرة جًدا، حيث يقوم العرب بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على رجال الشرطة والمواطنين اإلسرائيل

كل شيٍء يبدو غريبًا ومستفًزا، ألن ذلك يعبر عن نقص في السيادة عوًضا عن اعتقالهم، تقوم بتهريبهم إلى داخل مسجدهم، الذي ال تدخل إليه. 

 اإلسرائيلية على المكان". 

 

%!". هذه، دون شك، أرقام ..0لما يقارب العمليات اإلرهابية في منطقة القدس، ارتفع مؤخًرا أمس نشر جهاز الشاباك أن "حجم وأضاف: "

العجيب هو أن الجهات األمنية تحاذر تعريف ما  تثير الذهول وال مجال لمعالجة الموضوع دون الحديث عن أن هنالك "انتفاضة جديدة" تجري.

 لعرب".العمليات اإلرهابية والعنف الذي يمارسه ايجري على أنه "انتفاضة جديدة"، وتجد تفسيرات أخرى لتعاظم 

 

التفسير، بأن تصاعد العمليات اإلرهابية نابع من األحداث التي حصلت مؤخًرا مثل حملة "الجرف الصامد" واعتقال مئات المخربين من وقال: "

روب الحعدم االستقرار و ال يمكن تجاهل أنحماس في يهودا والسامرة، يمنح غطاًء يبرر خروج مئات مثير الشغب الفلسطينيين إلى الشوارع. 

تنعكس على منطقتنا التي يوجد فيها التجمع العربي األكبر. على الجهات األمنية األخذ بعين االعتبار أن الوحشية التي تجري في العالم العربي 

في األساس، الشبان الفلسطينيون، "الربيع العربي" الذي تحول إلى "شتاء عاصف" يؤثر تأثيًرا سلبيًا على الفلسطينيين بشكل آخذ في االزدياد. 

ات يرغبون باالنتماء لهؤالء الذين يبدون في أعينهم كـ "أبطال ومقاتلين من أجل الحرية"، واالحتمال األرجح، أن هذا سيعزز فقط من العملي

لينا تمردهم ويصبح من الصعب ع حجم يجب كبح، بيد قاسية ودون تسامح، مثيري الشغب الفلسطينيين، قبل أن يكبراإلرهابية في منطقتنا. 

 إيقافهم". 
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  היסטוריה של אלימות  
מי שתוהה מהיכן ארגוני ¬ ההבדל האידיאולוגי בין דאעש לחמאס אינו גדול   

הטרור האיסלאמיים שואבים את ההשראה למעשי זוועה מבחילים, דוגמת 
  ך רק לקרוא בקוראןעריפת ראשי האויבים ורצח שבויים, צרי

  ד"ר ראובן ברקו  

ש ההבדל האידיאולוגי בין תנועות הטרור האיסלאמיות מסוג דאעש או חמאס אינו גדול. הוויכוח בעניינן ניטש רק לגבי רמת הקיצוניות שלפיה י     
  בנוטשים את דתם וביהודים.   לחקות את המורשת האיסלאמית שהנחיל מוחמד בסוגיות הטיפול של המוג'הדין בכופרים, בנוצרים,

כל המבקש להבין את דרכן של תנועות הטרור האיסלאמיות צריך לקרוא בקוראן, את הביוגרפיה של השליח, את אוצר המסורות והחדית'ים    
יטי" ועושי )דברי המורשת שהנחיל והועברו באמצעות חבריו( שהשאיר, ואז תיפרס לפניו מפת הדרכים שאותה מבקשים חכמי האיסלאם "הפול

דברם לחקות. מי שרוצה לקצר את הדרך, שילמד את תקציר האידיאולוגיה של האחים המוסלמים. שם יבין שאין איסלאם פוליטי, אלא מתכון 
  להשלטה כוחנית של האיסלאם על העולם.

ה המנצחת שהנחיל מוחמד למאמיניו, פעילי תנועות הטרור האיסלאמיות שואפים לתחיית האיסלאם והשתלטותו על העולם דרך חיקוי הנוסח   
כיוון שנוסחה מוכחת זו הביאה לכיבושיו העולמיים של האיסלאם החל מהמאה השביעית. במסגרת מודל זה נוצרו דרכי ענישה והפחדה 

    פופולריות דוגמת שביית נשים וילדים ומכירתם לעבדות, וכן רצח שבויים, אונס נשים וכריתת ראשי האויבים.
  ב מעל הצווארמכת חר   
הוצאתו להורג של העיתונאי היהודי סטיבן סוטלוף על ידי עריפת ראשו לא היתה הפעם הראשונה שיהודים נפלו קורבן לשיטת טרור נפשעת זו.    

האיסלאם מתברר כי כל הזוועות שמבצעים פעילי דאעש היום הן חיקוי לפעולות מקובלות שעשו מוחמד ואנשיו במהלך גיבוש האיסלאם. מקורות 
מדווחים כי ראשו של אבו ג'הל, אויבו של מוחמד, הותז בקרב בדר, וכי מוחמד הורה לשלוח חוליות חיסול ממוקד לרצח יריביו. אחד מהם היה 

  אשרף, שנרצח על ידי חוליה וראשו הכרות הובא לשליח.-כעב אל
יהודי קריט'ה. הללו נאסרו באשמת בגידה ונשחטו  077ראש  כך או כך, מוחמד היה האחראי הבלעדי לפסקי המוות שבהם נרצחו בכריתת   

סלם הם חיקוי מדויק גם אונס הנוצריות והיזידיות על ידי דאעש ואילוצן להתא2ت )בדומה לרצח ההמוני שביצע חמאס במשתפי הפעולה עם ישראל
לעבר: כשהובסו בני קוריט'ה, נטל מוחמד לעצמו שבוית מלחמה יהודייה ובילה עימה את הלילה באוהלו, בערבו של יום שבו נהרגו אביה ובעלה 

  בקרב.
ית המוסריות של כריתת משתתפי הדיון אינם מוטרדים מסוגי2و בימים אלה מתנהל ויכוח בבלוגים איסלאמיים על אודות האיסלאם כ"דת הרחמים   

ראשי הכופרים, אלא מהשאלה עד כמה מעשה נפשע זה מוציא שם רע לאיסלאם כדת צמאת דם. חדית' המיוחס למוחמד אומר: "כשאתם 
  משמע, אסור להתעלל בגופת המת ואסור לטלטל את ראשו הכרות ממקום למקום.2و הורגים, היטיבו בכך

ממש כפי שעשתה  -הרצויה גם להפחדה   ,و ם והסוטים מהאיסלאם באמצעות "מכת חרב מעל הצווארהקוראן מצביע על דרך חיסול הכופרי   
אנצארי, מסכם את -מדינה. אחד, אבו אוסאמה אל-מטלב, שנופפה בראשו של יהודי שכרתה במהלך קרב השוחה מעל חומת אל-צפייה בנת אל

ידו את אויבי האיסלאם בעיראק ובסוריה, והם ברחו עוד לפני שהגיעו המוג'הדין. הדיון באומרו כי סרטי הווידאו שהציגו את עריפת הראשים הפח
  אין חדש תחת השמש.

  הדגל הוא אותו דגל   
במסגרת ציווי המורשת האיסלאמית, מציגים עצמם השייח'ים פועלים במסגרת "הדעווה" )התועמלנות הדתית( כאנשי איסלאם פוליטי, שאין לו    

י. כך הם מצליחים לתעתע במנהיגי המערב, להתסיס ולהצמיח במובלעות האיסלאמיות באירופה ובארה"ב את הגרעין קשר לדרג האופרטיב
-הקשה של המאמינים. מדובר בצעירים שטופי מוח, שמצטרפים לאותם מוג'הדין הכורתים ראשים בשם אללה ונביאו במסגרת דאעש וחזית א

למימוש מורשת זו גם בניגריה, בסומליה, בתימן, בלוב, במצרים ובסיני, וחמאס עושה זאת בעזה.  נוסרה בעיראק ובסוריה. ארגונים אלה פועלים
  גם אם דגל חמאס צבוע ירוק ודגל דאעש צבוע שחור, מדובר בדגלים זהים. סרט הראש הוא אותו סרט, והמסר הוא אותו מסר.

ניות ברבריות אלה, למעט גינוי רפוי שמביעים מנהיגי קהילות איסלאמיות איש מבכירי האיסלאם הפוליטי אינו יוצא בגלוי נגד תופעות רצח   
בארה"ב ובאירופה החוששים מדעת קהל שלילית. לעיתים נדמה כי כמי שתקוותם לתקן עצמם אפסה, שואפים אנשי האיסלאם הפוליטי להרוס 

  בדבר עליונות האיסלאם.המרסקת את תפיסתם    שהיא בבחינת סתירה מהותית -את המערב דווקא בשל הצלחתו 
בשעה שהשתלטו על בירת הקיסרות הרומית המזרחית קונסטנטינופול והפכו אותה לאיסטנבול, בירת הח'ליפות האיסלאמית העות'מאנית,    

תנועות הטרור  וכי יום יבוא וגם הוותיקן יתאסלם. עד למימוש מטרה זו, נערכים פעילי דאעש ושאר -הבינו המוסלמים לדורותיהם כי הכל אפשרי 
  האיסלאמיות לשנות את פני המזרח התיכון ובמקביל להעתיק את זירת הפעולה לעבר אירופה וארה"ב.

מול האיסלאם הטרוריסטי ניצב הסכר הרעוע של הקהילות הנוצריות המידלדלות בשל שיעור ילודה אפסי ונישואי תערובת. הן שבויות בשיקולים    
סים כלכלית אפלה, המנטרלת קשב אמיתי לסכנות. לכל אלה נוספו מכשולי הבנה תרבותיים, מנטליים, מסורתיים פוליטיים ובכבלי מערכת אינטר

  ותודעתיים, המקשים על המערב הנוצרי לזהות ולהגדיר בכנות את אויביו, ובראשם: מכשול השיח התקין פוליטית.
חמתה של ישראל בחמאס היא חלק ממערך הבלימה העולמי של האיום עיוורון מערכתי זה הוא הסיבה שהמערב אינו מזהה עדיין כי מל   

האיסלאמי, וכי יש לסייע לה להכריעו במקום לנסות לכבול את ידיה. כשלי הפנמת האיום גרמו לכך שהמערב אינו ממהר לשנות את חוקי 
  מזמן את הכללים.   המלחמה, גם לאחר שארגוני הטרור של האיסלאם הרדיקלי שינו

כי עתה יתעורר המערב. ייתכן כי משהו זז אפילו אצל ברק אובאמה, ששלח מפציצים לטפל בדאעש. עתה, שעה שהאחרון ולצידו ג'בהת דומה    
    ישראל תתחיל להתעורר.   קאעידה נושפים בעורפה של ירדן ומאיימים להשתלט על עיראק ועל סוריה, נותר לקוות שגם-נוסרה ואל-א
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  דאעש: חלום האיסלאם מתפשט  
  ר שאול ברטלד"  

עם תום החודשים הקדושים, הירגו את הכופרים בכל מקום בו תמצאום, תיפסו אותם, כתרו אותם ואירבו להם בכל מקום שהוא. ואולם אם و     
ייסד זהו הפסוק שמ 268ت פסוק 0, יחזרו בתשובה ויקיימו את התפילה וייתנו צדקה, שלחו אותם לחופשי כי אללה סולח ורחום" )קוראן, סורה

  קאעידה, השייח' עבדאללה עזאם, הגדיר כפסוקי החרב, פסוקי המלחמה.-ארגון אל
זרקאווי, לאחר הפלישה האמריקנית לעיראק ונקרא במקור -בראשות אבו מוסעב א ב-995. הוקם במקורו -קאעידה -שהוא חלק מאל -דאעש    

שאם. האידיאולוגיה של הארגון אינה -ה האיסלאמית בשטחי עיראק ואשינה את שמו למדינ 6772באוקטובר  ב-4. רק2و קאעידה בעיראק-"אל
קאעידה ואחד ממייסדיו. בספרון דל למראה, -קאעידה ומושתתת על כתבי השייח' עזאם, מורה הדרך הרוחני של אל-שונה מהותית מזו של אל

קאעידה ושל דאעש: לוחמי הג'יהאד נגד -אולוגיה של אלנכתבת בבירור האידי,و שנקרא "צוואת עובד האל העני לאל עליון, עבדאללה יוסף עזאם
 2و הכופרים הם "גיבורי המאבק אשר מעצבים את תולדות האיסלאם בדמם ובונים ארמון מפואר של גולגולות וחלקי גוף

ראק. נפילתו של סדאם הדיכוי של המיעוט הסוני הגדול בעי -שני תהליכים עיקריים הובילו לפריצתו של ארגון המדינה האיסלאמית. האחד    
שרידי הצבא 2ت אחוזים מהאוכלוסייה  89 חוסיין הסוני ויישום משטר דמוקרטי בעיראק העבירו למעשה את השלטון לידי השיעים במדינה

העיראקי המובס של חוסיין, שראו כיצד המערב בראשות ארה"ב גוזל את אדמותיהם ומעביר את השלטון לידי פלג שיעי כופר, חיכו לשעת 
  השיעה הן גם סוג של נקמה נגד אלו אשר גזלו מהם את השלטון בחסות האמריקנים.   הכושר. הפעולות הברבריות שלהם נגד פלגי

היה דאעש חלק מברית ארגוני  6702קאעידה. עד פברואר -שהכניסה לזירה את אל ..9., התהליך השני הוא מלחמת האזרחים בסוריה מאז   
קאעידה אינה נושאת אופי -ריסת הברית אירעה עקב מעשי האכזריות שיוחסו לדאעש. המחלוקת עם אלקאעידה שנלחמה באסד. ק-אל



אלף לוחמים  07אידיאולוגי אלא טקטי בלבד. בעקבות תהליך ההתנתקות מארגון האם החל דאעש לפרוח. נכון להיום מחזיק הארגון צבא של 
  אלף חיילים בעיראק. 07בסוריה ועוד 

לאדן, רואה ארגון דאעש את מטרתו הראשית בהקמתה מחדש של הח'ליפות -האידיאולוגית של השייח' עזאם ואוסאמה בןכנאמן לדרכם    
שנה לאחר שאולץ הח'ליף הטורקי האחרון לעזוב את כיסאו במסגרת הרפורמות בטורקיה, הכריז המנהיג  09 ב-0262האיסלאמית שפורקה .

לפחות  -ומי שכל העולם האיסלאמי ,ت ל היותו ח'ליף )ממלא מקומו של הנביא מוחמד עלי אדמותבגדאדי, ע-הנוכחי של הארגון, אבו בכר אל
  חייב להישבע לו אמונים, ולא דינו מוות. -להלכה 

כינונה של הח'ליפות האיסלאמית המאחדת את כל המולדת האיסלאמית אינו דבר חדש אלא משאת נפשם של כלל ארגוני האיסלאם הפוליטי.    
המוני המוסלמים בעולם, דאעש מייצג חלום של התעוררות איסלאמית בעלת עוצמה: איסלאם הנלחם באויביו ומטהר אותו מיסודות זרים,  בעיני

  של דאעש מבקשים לתת לחלום לנצח.   שיעים, יזידים, כורדים ועוד. אלפי המאמינים הצובאים על לשכות הגיוס
    אילן-וניברסיטת ברהכותב הוא מרצה במחלקה למזרח תיכון בא   
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 והגיע הזמן להיאבק -אנו מאויימים 
   9/9/2014 | מתן פלג

את ספר התנ"ך לספרים החיצוניים ולספריו  שנה. גם אם נצרף 0,777עם ישראל נמצא באחת התקופות הטובות ביותר שלו מזה 
של יוספיוס פלביוס, נתקשה למצוא תקופה שהיטיבה עם העם היהודי בציון כמו זו שאנו נמצאים בה מאז תש"ח. השאלה היא, האם 

 . אנחנו פקחים וחכמים מספיק בכדי להגן על הנס הגלוי הזה
 .  ה אתגרים קיומיים ולא ידעה כיצד לפתור אפילו אחד מהםבמהלך החודשים האחרונים, מדינת ישראל ניצבה בפני חמיש

 
האתגר הראשון הוא טרור חיצוני: מאז מבצע "שובו בנים" בואך "צוק איתן" נוכחנו לדעת שלא הדרג המדיני ובוודאי שלא המצביא 

גנץ ניצב כמעט חסר אונים -לוןיע-סמטרי שמציב בפנינו החמאס. ציר נתניהו-העליון במטכ"ל מצליחים לייצר פתרון ממשי לאתגר הא
מול שוקת מטפטפת של טרור, ובאין פתרונות הלך על "ניהול סכסוך". בחירה בניהול סכסוך, על פני בחירת חיסול החמאס, הינה 

 .  וותרנות עמוקה מיסודה שלא תצליח להחזיק פה עם לאורך זמן

 
ם איתור הנערים החטופים ניצלו "בצלם" ושאר ארגוני הדה האתגר השני הוא דה לגיטימציה מבפנים. את כניסת צה"ל ליו"ש לש

לגיטימציה, הנתמכים על ידי ממשלות זרות והקרן לישראל חדשה, בכדי להכפיש את ישראל בארץ ובחו"ל. זה החל בקמפיין "תפסו 
רות ובעצומות טרמפ" שהאשים את הדרגים הבכירים בביצוע עונשים קולקטיביים, והמשיך בהסתה אנטי ישראלית ברשתות הז

 . ומכתבים נגד ישראל באו"ם
 

ממשלת גרמניה וחברותיה מממנתות ארגוני תעמולה שמטרתם בסכום הכולל הוא חיסול מדינת ישראל. אבל אף אחד לא מצליח 
שנה לעומת רצונה של ציפי לבני  0,777לחוקק פה חוק שיגביל את המעורבות הזרה והבוטה. הרי מה זה נס שלא נראה כמותו 

 ? קריב קורבן לאל הדמוקרטיה מיוון הנתון גם ככה לפרשנותה האישיתלה
 

וכשסוף סוף קם איש במקום שאין בו אנשים, ושמו שר שלום ג'רבי, מנהל חטיבת השירות הלאומי, שרצה לחדול את השערוריה 
 .  הבלתי דמוקרטי מיוון שבה "בצלם" משתמש בשירות הלאומי, קפץ היועץ המשפטי לממשלה וביקש להקריב גם הוא קורבן לאל

 
האתגר השלישי הוא טרור פנימי. הרצח המצער של הנער אבו חדר יוותר לעד ככתם מבחיל בהיסטוריה הישראלית, אבל דבר אחד 

שורפים חצי ירושלים, שולפים בשרון נהגים יהודים ושורפים להם את  -גם אם הם ערבים  -היה צריך להיות ברור. כשאזרחים 
ימים מצור על ישובים יהודים בגליל, הרי שיש לפתור אתגר זה באמצעי אחד בלבד ושמו אגרוף ברזל. כל בחירה המכוניות ומק

 . אחרת של השר לבטחון הפנים מביאה עלינו כליון וקלון
ר הבא הוא צמיחת ענפי האסלם העולמי הקיצוני בישראל. כשבצרפת צרים על בתי כנסת חבורה של מוסלמים קיצוניים דו האתגר

הרצח של דעא"ש, יש לזכור שאלו הונפו גם בהר הבית, בעכו ובנצרת. המסר   שלישי, ובבלגיה שורפים דגלי ישראל לצד הנפת דגלי
רצח בכל מחיר עד כינון המדינה האסלמית. חבל שגם הפעם  -של דגל הדעא"ש הוא אחד וידוע לכל גם למתלבטי ההחלטות 

 . ים במקום לחסלם. והנה נוצרה לה עוד בעיה קיומיתעומדים פה פעורי ובוחרים "לנהל" סכסוכ
 

האחרון בחמשת האתגרים שנחשפו מאז חטיפת הנערים הוא האתגר שמציבה תנועת החרם הבינלאומית. תנועת החרם פועלת 
ללא הפסק, ומדינת ישראל רחוקה מלהבין את עומק הבעיה. הטענה שכרגע העסקים מתנהלים כרגיל עם מדינות אירופה 

סלמות אינה אוחזת מים, שכן דור של מיליוני סטודנטים ברחבי העולם חושב שהישראלים הם חיות אדם ההורגים להנאתם המתא
ילדים פלסטיניים. אלו מנהיגי העתיד, אם נרצה בכך או לא. ועדיין, קולו של משרד החוץ לא נשמע בנושא. חבל. מדובר באתגר 

 . קיומי
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ו שהיסטוריה בת אלפי שנים מביטה בהם ותזכור את צעדיהם. הגיע הזמן להתנער מהסתכלות הגיע הזמן שמנהיגי עם ישראל יבינ

פוליטית קטנה שהיא כולה פחות מהבל הבלים, גם לא פסיק קטן בסיפורו של העם היהודי. קבלו החלטות. חסלו אתגרים. בכל 
 . מחיר

 

 

 الملحق الخام :

 
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/619/863.html?hp=1&cat=479 

 זה ייגמר בדם: החמאס יפר גם את ההסכם הבא

  9/9/2014 | ד''ר רונן יצחק
בות שחמאס מייחס להסכמים ולהבנות עם אחד הלקחים החשובים שישראל יכלה ללמוד ממבצע "צוק איתן" הוא מידת החשי

סיסי והמזכיר המדינה האמריקאי -פתאח א-ידי נשיא מצרים עבד אל-ישראל. ארבע פעמים במהלך המבצע הוכרזה הפסקת אש על
ג'ון קרי, ובכל פעם הפר אותה חמאס. בכך נראה כי הוא המשיך את המסורת האסלאמית מימי הנביא מוחמד באשר לכיבוד 

 . הכופריםהסכמים עם 

, כאשר לא יכול היה הנביא לכבוש את העיר מכה מידי הכופרים הוא חתם אתם על הסכם שביתת נשק במקום שנקרא 266-ב
חודייביה, למשך עשר שנים. אולם לא עברו אלא שניים בלבד והנביא החליט להפר את ההסכם ולתקוף את מכה. ההתקפה הייתה 

לנצח את הכופרים. מאז הפך הסכם חודייביה למשל להפרת הסכמים בידי המוסלמים מכרעת והמוסלמים הצליחו לכבוש אותה ו
 . בכל עת שחפצו

לפי התפיסה האסלאמית, המלחמה עם היהודים היא נצחית והפסקת האש )או בלשונם הודנה( היא זמנית. מעין הפוגה שניתן 
ת שלהם. כאשר המוסלמים בטוחים בעצמם ומעריכים ידי המוסלמים, כאשר חולפת החולשה הצבאי-להפר אותה באופן חד צדדי על

 . כי יוכלו להשיג הישגיים פוליטיים או צבאיים ניתן מבחינתם להפר את ההסכם, שנועד מלכתחילה לשרת את האינטרסים שלהם

 
כידוע,  פוליטית מתייחסת לישראל באותו אופן בו התייחס הנביא מוחמד לכופרים. דוקטרינת החמאס,-כך החמאס כתנועה דתית

מסרבת להכיר בקיומה של מדינת ישראל השוכנת מבחינתה באדמה מוסלמית וגורסת כי כאסטרטגיה יש להילחם בה באמצעות 
הטקטיקה היא חידוש המגעים, בקהיר, לשיחות על הפסקת אש ארוך טווח לצורכי שיקום מבצעי. לא מן הנמנע שגם אם  ג'יהאד.

כפי שהופרו בעבר, כאשר מנהיגי החמאס האמינו שהדבר משרת היטב את האינטרסים יגיעו הצדדים להבנות כלשהן הן יופרו 
 . שלהם

  על כן הכרחי כי ישראל , עוד במהלך המגעים בקהיר, תערב גורמים בינלאומיים רבים ככל האפשר כמו
החמאס. שיתופם של הקוורטט, נציגי המדינות המערביות התורמות וכו' ולהפעיל אותם כחלק מההבנות המושגות עם תנועת 

גורמים אלו יערב אותם בנעשה בתוך עזה, יגביר את הפיקוח על הסחורות והכספים המוזרמים לרצועה ויאפשר לישראל להשתמש 
 . בהם כאמצעי לחץ על מנהיגי החמאס ברצועה

 
שעל ישראל נכפה למעשה  אמנם, ניסיון העבר לימד שאין ערובה שהמעורבות הבינלאומית תטיב עם ישראל, אך בנסיבות הקיימות,

לקיים מגעים להסדרה ובשעה שהיא היססה לצאת לפעולה צבאית מחשש לביקורת בינלאומית אין לה מה להפסיד אלא נהפוך הוא. 
מעורבותם הפעילה של גורמים בינלאומיים עתה ברצועת עזה תעניק לישראל מרחב תמרון צבאי ומדיני רחב יותר, אם וכאשר יהיה 

 . מרצת יותר כלפי חמאסצורך בפעולה נ
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