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 )الملحق األول( ؛ تواصل التحريض ضد سكان القدس12.2.0211صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

ح ال حتتتتتتم حاتلتتتتتترية حا  لموتتتتتتم عحا سكاتتتتتتم  تتتتتتح حا تتتتتتعح ليي حا تتتتتتر  ستتتتتتس ي حاقتتتتتتح   ل تتتتتتر   تتتتتتليام  إستتتتتترح ي  حايتتتتتتعم   إستتتتتتت رحرل

ح تلري يل  أعحه لححف  رغ ي.  92.2.9.91بت ريخ   تقريرل

  تتتتتتقك  تتتتت رسعح  تتتتت  ح  تتتتت رحب   حمويتتتتترج  تتتتت  حاقتتتتتح   عيرستتتتت عي  .01لتتتتت  عتتتتتحج أستتتتت بيف يوتتتتتري حاتلقيتتتتت   تتتتت  حاستتتتتوي  تتتتتف  

 تتتتي وتتتتك  حاتلقيتتتت    متتتتم  تتتتعرج ح لتا  تتتتم حاك اكتتتتم  تتتت  حا   تتتت م. ستتتت   تتتتي ي تقتتتتح أي ستتتت   تتتت    لتتتت   يوتتتتري ب تتتتس  عاتتتتتعي  

 يتتتتتتتتر  تتتتتتتتي حمل تتتتتتتت   حاتتتتتتتتت  ت يتتتتتتتت  حاتل تتتتتتتتيم.ستتتتتتتتيا وي ب اتيسيتتتتتتتتحة   التتتتتتتتحيو عتتتتتتتتي يق تتتتتتتتم أع حلتا  تتتتتتتتم تل تتتتتتتتعي عحتتتتتتتت  عتتتتتتتتحح سب

 تتتتتليه حي  تتتتت ه حا تتتتترج  عوك تتتتت  اكلتا  تتتتتم حمعاتتتتت     تعوتتتتتح اوتتتتت ي  تتتتت بيم  عاستتتتتي  لتتتتت   ع تتتتترح  حاتل ي تتتتت   حا لحيتتتتتم عحتتتتت  

 ستتتتتتعي حمليتتتتت  . حلمتتتتت  تستتتتتت ح  تتتتترعيم ع حمتتتتت   تتتتتي  رعا حاق  تتتتتح    تتتتت ه حاتتتتترعا حاتتتتتت  ت تتتتتوف حال تتتتت   حا تتتتت ب   عحاتتتتت ي يقتتتتتعح  تتتتت  

 حاقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  حاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  حا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف.

 تتتتت   تتتتت ه حا رلحتتتتتم يوتتتتتري حستتتتتتوححم حمستتتتتحلم حابتتتتت رحج   تتتتتي حالوتتتتت رج علتتتتتت  حا و وتتتتت   حال رقتتتتتم عحا ارق تتتتت   حال ريتتتتتم  عاستتتتتي 

حاوتتتتت  حاا  تتتتت  بتتتتتيي حستتتتتتوححم حاستتتتتكا حابتتتتت رح عحاستتتتتكا حاستتتتت وي  حا تتتتتتع ر  تتتتت  ح ليتتتتت   عحاقتتتتتري  تتتتت  حاقتتتتتح  حا تتتتترقيم   تتتتتع وتتتتت  

 اوتتتتتتتتت   و  تتتتتتتتتم  تتتتتتتتت   وتتتتتتتتتيم  تتتتتتتتت ا   اكو تتتتتتتتتيي.ر يتتتتتتتتتف وتتتتتتتتتحح. ع لتتتتتتتتت    تتتتتتتتت  حاقتتتتتتتتتح  حا تتتتتتتتترقيم  تتتتتتتتتي حوتتتتتتتتتت  عح  تتتتتتتتت ح ح

    س  قريم    حاقح  حا رقيم يمي ي ع    آور. 

 

ان الجانببببببي المقيببببببر للقلببببببق فببببببي صببببببورة اسنتفاضببببببة القالقببببببة فببببببي القببببببدس  ببببببو السببببببال   يببببببر القببببببانوني المتببببببوفر فببببببي اسحيبببببباء 

  يتتتتتف  تتتتتي  وتتتتتيم  تتتتت ا     ستتتتت   حاستتتتتب  حا   تتتتت   تتتتتتم ح تتتتتك  حالتتتتت ر عحتتتتت  بستتتتت     والقبببببرر العربيبببببة فبببببي القبببببدس ال بببببرقية.

عاستتتتي  تتتت ه حا تتتترج تتتتتم ح تتتتك  حالتتتت ر للتتتتع  رستتتت  حالتتتت  عاتتتتي  حاتتتت   ل قتتتتم حاوتتتت  حاا  تتتت . عيوتتتتري ح تتتتك  حالتتتت ر ححوتتتت  حا وتتتتيم  

تتتتتتم ت تتتتتعيره  تتتتت  حا وتتتتتيم عت متتتتتر  يتتتتت   و ععتتتتتم  تتتتتي   عحيلتتتتت  حي تتتتت . ع تتتتت ح حمستتتتتبعل ستتتتتحم ستتتتتس ي  تتتتتي حا وتتتتتيم  تتتتتري   ا عقتتتتتف 

ستتتتتتس ي حي وكيتتتتتت   ستتتتتتحلم تتوتتتتتتع   تتتتتت  حا وتتتتتتيم عتل تتتتتت   سحستتتتتت   عبلتتتتتت ح  سك تتتتتتلسعف حا حك تتتتتتيي ع تتتتتتم ي حقتتتتتتعي حالتتتتتت ر. عيقتتتتتتع  حا

 .M-16عبلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ح  

 تتتتت  حا تتتتتت ب   ي تبتتتتترعي حا وتتتتتتيم  لتتتتت    تتتتتتي  ل قتتتتتم   تتتتتت ل.  تتتتتليه حي  لتتتتتت   لتتتتت و ح يا تتتتتت  بتتتتتيي حا وتتتتتتيم عحاقتتتتتح   عاسلتتتتتت    

رح  حاوتتتتتححر حاا  تتتتت . عتسكتتتتتر يعوتتتتتح أي لتتتتت و    عتتتتت  بتتتتتيي حا وتتتتتيم عحا تتتتتام  عح تتتتت  حي حا وتتتتتيم يتبتتتتتف رستتتتت ي  احقتتتتتح   اسلتتتتت  يقتتتتتف ع

 تتتتت   تتتتت ح حا وتتتتتيم لستتتتتبم حاوري تتتتتم  مي حاسكيتتتتتر  تتتتتي حاولتتتتت  ييي يمربتتتتتعي  تتتتتي  لتتتتت    حاستتتتتح م حاتتتتت  حا وتتتتتيم عحتتتتت  ح تتتتتترحة حي حلتتتتتحح 

اتتتتتتي ي ستتتتتت  بمتتتتتتم  لتتتتتت  . لتتتتتتت  قتتتتتتعح  حا تتتتتتعحرب عح لقتتتتتت   حرستتتتتترح يحيم   تتتتتتتحو  حاتتتتتت  حا وتتتتتتيم ح  بل  يتتتتتتم حاوتتتتتتي . عي تتتتتتر  

حاستتتتت   . علقيقتتتتتم توحتتتتت  إستتتتترح ي  ع حيتتتتت  عتتتتتي حا ستتتتت ي  تستتتتتبب  ب لت تتتتت ر  تتتتت  رج  تتتتتو م  تتتتتي ح   تتتتت    تتتتت  حا وتتتتتيم لتتتتتت  علتتتتت ي 

حابلتتتتتت   غيتتتتتتر حا تتتتتتروك. بتتتتتت  حي إستتتتتترح ي  ستتتتتتست  عتتتتتتحج  تتتتتترح  علتتتتتتح   ق  تتتتتت  حاستتتتتتح م حع ل تتتتتت   بت بيتتتتتت   قعحليلمتتتتتت   عحل  تمتتتتتت  

 .    حا ويم

 

 



 

 الوسطى )الملحق القاني(؛ اإلسالم األصولي والعصور 01.2.0211"؛ بتاريخ  يديعوت أحرونوت صحيفة "

رب   ي   عع  أا عج   ق ام ستبم  ح عك   يحي ع  ألرعلع   ل ر   ليام  ح سكم حم عا   عحا  عر حاعس   حاوحيحجتل  علعحي  

 وكام     يلحو حايعم لع  تل يم ححع  ععكقت  ب  سكم.

علم يم حالرع  عح  ح بعح  عتلع  حا  ام حا  قريم   يرج و   ح سكم عق   حا عج    حا ق امة    حاعق  حا ي سل  للتا   ي  ب ا عا م 

 حا ت رف عحتحف ح لتا  .

 

الدولة اسسالمية ليست  اذة في اسسالم األصولي، حتى قطع الرؤوس الفظيع ليس جريمة  اذة في  ذه المجتمعات، وس حتى في عيت بفة 

  حا ر  سح أ لي  عحغ ة عيلي  اي  عي ح ر    ح سك   رة وب كل فظيع ماليين الب راكقر ا تطرفا. باسم هللا قتل في السنوات اسخي

 عحا لف حاقبح   حل   عي حاحع  عح  لقع  ح لس ي    حاحست تعري   حا ربيم. كم و   ح لترل  عحورج س  حا ر حا  حا  ام ح  ترح    عي

  ري   ق  ف  يحيع تواف حاحم    حا رع .

 ريقي  عحسي  بحؤعح ب   ح  ر  لمم ي سحعي بحيك اكق  م   حيي حالريم  حاس  ح    حا ر  عحا ي بحأ ب ات رف. عحل  حتعقف حي لوعة حا سح عي    ح

  ترج  عيحم  ي  حا  عر حاعس   . 

 

 ؛  ل تققون بالمسلمين في استفاقيات؟ )الملحق القالث(01.2.0211"؛ بتاريخ  NRGموقع "

حيتستتتتتي  ععاتتتتتف لتتتتتع   تتتتت  ستتتتت  ه   ق اتتتتتم ستبمتتتتت "؛  NRGموقبببببع "  ل تتتتتر ن بالمسبببببلمين فبببببي استفاقيبببببات؟ بببببل تققبببببو تلتتتتت  علتتتتتعحي  

 ت ريخ لقة حا سح يي اكتاقي  . عست   ي ة  

ا   قب  حاتعقيف عح  حتا   حعسحع ق   ي سر عر       و    حاق ه    حلح حا س وح حا لحيم حل    يري    ح تا   حسكر  ي لسوم حوري عي حت
ذلك كان يبيم عحع  حا  حيي حا  حاوم ح اتلرير حاقح .   ح حاو    تم تسويح  سرح علق  اح ل  ييي ح سرح يحييي عحك ر  وم سبيرج  اسي حالح

 يدل على انه سيقوم بخرق استفاق في اول فرصة كما فعل نبي اسسالم في صلح الحديبية.

م حا    رة  ت عي حاسكم  ف حسرح ي   يقع  حا ست ر   . يتسل   رحيتر حي تاسيرح  سك   ست ب   حالر  عحاسكم عحا كق   حاحعايم    ح 
ق م  ات    ر ب  ححر  تعي تقع   9202  ح ح تا   حع    رعيم س  حم اكتا قي   بيي ح سكم ع ي ي تبر عحعح ا . عيت بف رحيترة    حا  م 

 . ا   يل    حاس حح  عح  لقع  حا سح يي.  يتل قة  ف ح سكم   إسرح ي ب ي حتا   حاسكم  ف 
  عيقع  رحيتر حي  ت عي عح    حسكر ت ر    ك  ح. يعسف حاقر  عي تت ير لس  ح ع  ل حاسي سيم  قح س ي    ر    تا   حعسحع كم ت ير رأي 

ل ر ب  عترحف ب سرح ي    ا   سيل   حعام    حاو   م حا ربيم  عق   حل  ي سي حع حج حا 99ب ح حا ب حرج حاس عحيم حات  ل ي  بتيييح 
 حااحس يليعي بحعام عسي حج.

 
  ي يؤكر حسكر    حا  ام ح سك    ي ل ليم حاات عي  حا  تحاعي حم حا ت ر عي؟

حا  عي تو قب  بح   ترج ححع  عحاق عحج س ي حا ت ر عي حعح   عت  عو   حا  تحاعي  ي حبحح  رأيمم. اسي حايعم  ل    ي يريح حي يقحم عوم   
يت بف ح سكم    ي سي حي حعرف  ي سيت ح  عح  ح ور  اسي   ح سيايح حا  ام حا رب  عحسرح ي  حا  و ل  ح رحف   تحام    حا  ام حا رب  . ع

  حي احي  ة  ل    عحالرسم ح سك يم    حسرح ي  ير  عي ححع  عي امعي ب اسا ر. ا ح   ي حبع    ي حي     ي سل     ر م ل    عح حع 
  ت عي حع ل عك تحعم ح تا قي    ف حا حع .

    يريح حبع    ي  ا  ح ك؟

  عكق      حا  ام حا رب    ح   عيعبر  عقف   رحيترة     وعح  احي. اسي عحيل  حي للرك عح  عوعح تح  حال عك عي  ري  ح لترل  
ستستوح م   ح ح  رحف حا ت ر م. حا حرسم حا  تحام   حيم عحاسح م حااحس يليم حاتعسللقحم  اس  حاوم   حا  ليم س او   م حا ربيم    ر عحاس ع

    حا  ام ح سك   حاسل  ام ترح ت يير حاعحقف حل   حرحح  حي تبق  حا ري م   الم    حا  ي حا    ر .
 
 كيف سنوقف الحركة اسسالمية؟! 

م ا ؤعي حا ر  س ل   ل    ل عام اترو م حااحسام ح سك يم حا  تحام عل ر      يقع  رحيتر حل      ترج ع ح  سل     ست  ر ر ي  حالسع 
 رج حعس   حاو معر حا رب     حسرح ي      ل عام اعقف ت  عح حالرسم ح سك يم ة   علح   س ل  حالرسم ح سك يم    بححي تم  حو ل  ست   



حاست      ح حاست   س ي يلتعي عح  ححعح     حج ااسر ح وعحي حا سح يي. ام تلوه  عحج  ي   ر عتعومل  اححر ل ر عربيم    حابكح ع ب ل  
تمم حااسرج سكيرح   ا  حم حاالم تم بيف ب ف       ي حالسخ رغم   ح ك ل   حا  سحم س ل     لوم حالرسم ح سك يم عام يسي بعسف حلح    ر 

 بسب  عحم حا  ر م    حا ري م  .

 

 )الملحق الرابع( "يجي قتل الفلسطينيين س سجنهم" ؛01.2.0211م"؛ بتاريخ صحيفة "إسرائيل اليو

  تل  علعحي  ويح ألم   قُتك عام ُي تقك  ل ر   ليام  إسرح ي  حايعم   ق ام ستبم  ح عك   ححي   رغحي   برر  ي وكام  إعححم حاوي
   ُ حعيل  أي قتحمم أ     ي  ل س تمم.  رعحي حاقعحس   عع  ر أبع عي م حرسرح يح  اح  بيي حااحس يلييي

اع ورج ق تك حااتي ي حاكككم  رعحي حاقعحس   عع  ر أبع عي م  ر عع  ح يحي  ي  وب م       بل  حا لورج    حاوحي  عاع ر    عح   عق  ة  
عقح عبر  أم لات ا   ار عليهما وقتلهما افضل.ولهذا كان اطالقهما النار واطالق النحبية عر ي  سكلم    سر     ق تحع حاوي  ح سرح يح   

   حا لس م أع حي تعحو  ب ح ب ف سليي  ُي ربححي رلس  عي  ا  ح  ر ت بيرح  ل سب  ح  ق ا  حلم  ام تسي تريح عق  حال ي حاكقي  حي ت   ح    
ح  ل  ب ا  يق   حا رف عحاق لعي  اسي  ي س   ي حاعح ه حلم   اع حستسح   مسر  ح  ح ك  سرحلم   ح بت ح ي  ق ب  حسرح يح   و عف.

 حسرح ي عومم ل ر حلس ليم ع  يريم ام يقف ح ك  حال ر ليل   ح ح  حاق تكي حال ر عح  كككم  تي ي حبري    ي  س  م  ار  عقح س ف س      
حاح يلم  ح  عح . عاع س ي حاوي  ح سرح يح   ع حا ي ح ح  حال ر  ور ح   ارأي   ا   ت ب م  ب  رج   ك  حال ر حا ي ام يتعقف    تح  حاحيحم

ق اعح أ   حل   ا  حالس   ع اي  عحج لس ب   بيي     حسرح ي  عحاق تحيي عبيي حا   حتيي      مر ل يرحي بيي غع  ع يعي علحلع .
. اسل  عوح    الى خمسين يوم قتال  زةالقواسمي وأبو عي ة اللذين جرا اسرائيل وأبناء  عبهما في اك سحتيي حاحتيي    ا   ما م   عبيي ح

 . ا   حااتي ي س    حال  يم حات  س ي ي سلم  أي تلق   تعتممح س   لقك  ي  ل سبتل   لاسل  ع ع حلل  ام ل له حع
 

    رعج ع حيم  ن تلقي  يبتها على القاتلين مرسلي اسر اي.بأالتزامها  تحييلكنها  عن طريق الخطأإس  س تقتل اسرائيل ابرياء  عأ  فة  
وسألت رس  حا ي وري    غ ج عح  عحلح  ي سب ر حاقتحم  حاورف حا   ح  رل  حال  بم ت  ر  لبرغ  ي  يرت  ت ريل  ير ة ح لب   حا 

كيف نطلق النار عليه دون محاكمة؟ وكان ذلك سخيف جدا و امض بحيث كان يمكن أن نسخر منها بسؤالنا ايا ا  ل توصي ايضا بأن نأتي 
إي ح ك  حال ر حاسريف عح  ق تحيي  لى اسرائيل؟.للقاتل ونسلمه ا عارا خطيا باستدعائه الى المحكمة، أم نخل بالقانون س سمح هللا ونختطفه ا

و ذا بالضبط ما حدث «. من جاء لقتلك اسبقه واقتله»بل  و تحقيق لمبدأ يهودي و و «. يح وايام عح  حا ل ح» حس يلييي اي  تلقيق  ا ب رج 
حي حسرح ي  حا تيا م حال يلم س ل  تروع   ح حاوبر  قبل يوم في الخليل وكما ينبغي لكن كان متأخرا وبعد أن استيقظوا لقتلنا ونجحوا في ذلك.

ح     ل  كككم ح مر. عي سي تلقيق  قبي  رأ  حاسلم حعام حايمعح  ي حي تستقب  حاسلم حاوحيحج ب عترحف بيي حا  ام ق   اسل  اي     ع . ع  
ح حلق    ا   ل    ي عي  ارععم حي حاع ف حاوحيح حال    ت سير   ير اسل  ح     بيل   ر  ح ي م حات  س ي حايمعح  ست  ايي  يم   عق

 . حا سس  ح به  ع حا  ا .  حتبحأ حاسلم عل  م 
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 الملحق األول:

 

  ממזרח תיפתח הרעה  
מחקירה של מאות עצורי הפרעות האחרונות בירושלים, אפשר לשרטט את   

ברקע ¬ מאורגנת וממומנת למחצה  -דיוקנה של מעין אינתיפאדה שלישית 
מעורבים חמאס ופת"ח, בעוד הרשות הפלשתינית מממנת הגנה משפטית 

מחנה הפליטים שועפט, שממנו יורים על פסגת זאב, הפך לשטח ¬ לעצורים 
ומה עם אבו ¬ הפקר שבו מוחזקים כלי נשק לא חוקיים ונערכים בו אימוני ירי 

אשו, מטיפים מאזן? הוא מדבר בשפת הפיוס, בעוד בכירי פת"ח, שהוא עומד בר
  יהודים לרצח

  נדב שרגאי  

עצורי ההתפרעויות בירושלים ומשרטטים בהדרגה את דיוקנה של האינתיפאדה  047בר שבועות אחדים נחקרים מאחורי סורג ובריח      
ים שמאפיינים ארגון. לא מעט דפוס   השלישית בבירה. מי שסבר שהכל שם ספונטני, בוודאי יופתע: מדובר בהתנערות או בהתקוממות שיש בה

שכונתיות. הן שואבות את הלגיטימציה -הפעם, בניגוד לאינתיפאדה הראשונה, אמנם אין ועדות עממיות, אבל יש עשרות התארגנויות מקומיות
ועד הרוח הזאת מעודדת מאבק עממי, שבירושלים מוביל גם לאלימות. השימוש בשלב זה הוא בנשק קר, מאבנים .  לפעילותן מ"רוח המפקד

הוא קו  -שמצוי בשכונות ובכפרים של מזרח ירושלים  -בקבוקי תבערה וזיקוקים, אבל הקו שמפריד בין שימוש בנשק קר לבין שימוש בנשק חם 
    דק מאוד. יש במזרח ירושלים כאלה שכבר חצו את הקו הזה, בעיקר במחנה הפליטים שועפט.

טור זה פת"ח, בעיסאוויה החזית הדמוקרטית והחזית העממית, בג'בל מוכאבר -נטי אחר. באבכל אחד מהכפרים במזרח ירושלים יש גורם דומינ   
חמאס, ובמחנה הפליטים שועפט יש דומיננטיות הן של פת"ח והן של חמאס. מישהו, עדיין לא ברור מי, מסבסד את אלפי כוורות הזיקוקים  -

  חרונים.שהפלשתינים בירושלים יורים באינטנסיביות בעשרת השבועות הא
אינו מגיע בדרך כלל מכיסי המתפרעים עצמם. את ההגנה המשפטית על מאות עצורי ההתפרעויות בירושלים  -מאות שקלים לכוורת  -התשלום    

אין כמעט פעולות יחיד. הפרות הסדר .  מממנת הרשות הפלשתינית, ובאתרי האינטרנט של חמאס קוראים לילד בשמו: "האינתיפאדה השלישית
ת מספור מתבצעות בקבוצות. כך במארב המתוכנן למשפחת כהן, שעשתה את דרכה לכותל המערבי ביום שישי שעבר; כך בעת שהוצתה הרבו

  תחנת הדלק בגבעה הצרפתית ובעוד עשרות ומאות אירועים.
דים ותוכניות פעולה במפגשים, וכן ככל הנראה, יש גם תיאום בין שכונות וכפרים. הקשר מתבצע באמצעות הפייסבוק, כרוזים, הפצה של מוע   

באמצעות שליחים. חלק מהעצורים מספרים בחקירתם שמעל הדרג המקומי קיים דרג מכוון. עדיין לא ברור בדיוק למה ולמי הכוונה, והשאלה 
אומנו כך שיוכלו לעמוד הזאת עדיין נבחנת. מה שברור הוא שהפעם מישהו הכין היטב את הנחקרים לאפשרות שייעצרו וייחקרו. רבים מהעצורים 

בחקירה בלי להסגיר פרטים ולספק ראיות. עקב כך זרועות הביטחון מתקשות להפוך את החומר המודיעיני הרב שמצוי ברשותן לחומר ראייתי 
    קביל בבתי המשפט.

כונות ובכפרים ערביים במזרח החלק המדאיג ביותר של תמונת האינתיפאדה השלישית בירושלים הוא הנשקים הבלתי חוקיים שמוחזקים בש   
  ירושלים. במוצאי שבת האחרונה שוב ירו על פסגת זאב ממחנה הפליטים שועפט, אבל הפעם ממש אל עבר מרכז השכונה, ולא על קו התפר.

רובה.  באחד הבתים ברחוב מאיר גרשון, סמוך למרכז המסחרי של פסגת זאב, מצאה אחת מבנות משפחת קליימן בחדר השינה שלה קליע   
למחרת גילו בני המשפחה שצינור המזגן של השכנים מטפטף אל תוך ביתם ואת חור הקליע שניקב אותו בגג האלומיניום שבמרפסת. האם, תמר 
קליימן, מספרת שאנשי מז"פ שהגיעו לבית המשפחה אמרו לה שמדובר בקליע שנורה מרובה עוזי מאולתר, שכמוהו מוחזקים כנראה לא מעטים 

  ליטים שועפט.במחנה הפ
סרטון שצילמו, שבו נראים שני רעולי פנים יורים בנשק חם, לא ברור על  ynetגם בתוך המחנה יורים. רק השבוע העבירו תושבי המחנה לאתר    

מקום זה בשב"כ מוגדר ה M-16. מי או על מה. תושבי המקום מספרים כי במחנה מסתובבות חוליות חמושות באקדחים, ברובי קלצ'ניקוב וברובי
לבין  -שפורמלית מהווה חלק מירושלים, אך נמצא מחוץ לגדר ההפרדה  -זמן מה כסוג של שטח הפקר. יש אמנם מחסום שמפריד בין המחנה 

  ירושלים, אבל אין כל חסימה אפקטיבית בין המחנה לבין הגדה.
טריטוריה, מתוך הנחה -ם דווקא לשטח זה, שהוא בבחינת אקסגם שיעור העבריינות הפלילית בתוך המחנה גבוה. רבים מעברייני הרשות נמלטי   

והחירום הישראליים, בין שמדובר בכבאיות ובין שמדובר באמבולנסים, אינם נכנסים    ששם לא יצליח איש לשים עליהם יד. כוחות ההצלה
שה ישראל ויתרה על המקום, הביאה לאורך למחנה הפליטים שועפט ללא ליווי של צה"ל, וההזנחה במקום זועקת לשמיים. העובדה שהלכה למע

השנים לבנייה בלתי חוקית בהיקפים אדירים, ולא פעם גם לכך שהרשות או חמאס אכפו במקום "חוקים" וכללים משלהם. גם עם מציאות זו 
  ישראל השלימה.

גולמת בקורותיה של חוליה ירושלמית הקלות הבלתי נתפסת שבה מסתובבים כלי ירי במחנה הפליטים שנמצא בתחומה של בירת ישראל, מ   
שסייע להם להסתיר נשק, עומדים ( 92) אחת, שבה היו חברים בשאר עביידי, מוחמד חמד ובאסם שלאלדה. השלושה, עם מוחמד אבו חדיר

לוואן לפני כארבע עתה לדין בבית המשפט המחוזי בירושלים. עביידי הוא בן דודו של מילאד עייאש, שנהרג במהלך עימות עם שוטרים בכפר סי
  שנים, והחליט לנקום את מותו.

החבורה הזו היא בדיוק הדוגמה לחציית הקו שמפריד בין המאבק העממי האלים לשימוש בנשק חם. עד הקיץ האחרון "הסתפקו" חברי החוליה    
מד חמד, תושב שועפט, לרכוש נשק. הזו, שמשתייכת לחזית העממית, ביידוי אבנים ובהשלכת בקבוקי תבערה, אך בסתיו האחרון ביקש מוח

כינויו של אחד ממוכרי הנשק באזור. "אבו עזיזה" פגש את חמד ואת בשאר עביידי במחנה הפליטים שועפט ומכר ,  גיסו הפנה אותו ל"אבו עזיזה
יה הירושלמית שועפט טריטור-שקלים. זמן קצר לאחר מכן תהפוך האקס .,0,1 קליעים תמורת 44מחסנית וכן ,  מקלע מסוג "קרלו-להם תת



עביידי, חמד ושלאלדה נסעו לשטח פתוח באזור שועפט וירו כל אחד חמישה כדורים באוויר. איש לא הפריע    למחנה אימונים בעבור החבורה.
  להם.

יטו לוותר במאי כבר ירתה החבורה באוויר לעבר בתי שכונת רמת שלמה. המחבלים שקלו לתקוף בירי את הרכבת הקלה, אבל לבסוף החל   
תושבי רמת שלמה. כעבור שבועיים נשלף הנשק מהמסתור. הקבוצה התקרבה לגן שעשועים ברמת שלמה, ואחד  -ולחפש מטרה מוגנת פחות 

  כדורים לעבר יהודי ששהה במקום מתוך כוונה להורגו. 70מחבריה ירה 
בנס החטיאו את מטרתם. האירוע הזה הגיע אמנם לכותרות, הקליעים שפגעו במתקני השעשועים במקום הניסו ממנו קבוצת תושבים, ואך    

  אולם על אירוע הירי באוויר לעבר בתי רמת שלמה, דוגמת הירי באוויר לעבר בתי פסגת זאב, דווח בצנעה, או שלא דווח כלל.
תקפות על הרכבת הקלה רבות, אירועי הירי על פסגת זאב עדיין בודדים, אבל הם מעלים את מפלס החרדה של התושבים. לעומת זאת, הה   

והשפעתן מוחשית. יעל ענתבי, תושבת השכונה וחברת מועצת עיריית ירושלים, שמשמשת כתובת ומאפשרת לתושבים רבים במקום פתחון פה, 
ה סיפרה השבוע כי בשל הירידה הדרסטית בשימוש ברכבת הקלה מצד תושבי השכונה, שבו פקקי התנועה הקשים בין השכונה לבין הגבע

  ואת היציאה ממנה. -אלף תושביה  ,1   על -הצרפתית, פקקים שבשעות העומס סותמים כליל את הכניסה לפסגת זאב 
-אחוזים במספר הכולל של הנוסעים ברכבת הקלה בחודשים יולי 07שמפעילה את הרכבת הקלה, מדווחים על ירידה של ,  בחברת "סיטיפס   

 .9, דשיים הללו בחלקו הצפוני של הקו, בין הגבעה הצרפתית לפסגת זאב. ענתבי מוסיפה שגם כבישאחוזים בחו 07אוגוסט, ועל ירידה של 
  היא מסבירה.,  שנפתח רק לפני שנה ומחבר את פסגת זאב דרך בית חנינא לדרך בגין, ננטש בשל החשש הביטחוני. "אנשים פשוט מפחדים

  מזרח ירושלים ריקה   
יותר היא בענף התיירות בירושלים. רחובות העיר העתיקה אינם הומים כפי שהיו טרם החטיפה והרצח של הצניחה והפגיעה החריפה אף    

אחוזים בקיץ רגיל, ומדריכי הטיולים מדווחים על עוד  07אחוזים לעומת  כ-,9 שלושת הנערים מגוש עציון. המלונות בעיר עובדים בתפוסה של
הישראלים שחזרו בשנים האחרונות בהמוניהם לעיר העתיקה ולמזרח ירושלים, מדירים את רגליהם  ועוד ביטולי הזמנות. לא רק התיירים נעלמו.

  מהאזורים הללו.
המשמעות היא פיטורים וצמצומים בענף התיירות ובמלונות ופגיעה קשה בהכנסותיהם של הסוחרים בעיר העתיקה ובמזרח ירושלים. בהר    

ששכניהם הערבים תולים על גגות    לי חמאס, וברובע היהודי של העיר העתיקה מתלוננים התושביםהבית מניפים מפגינים כמעט בחופשיות דג
  בתיהם דגלים שחורים שדומים מאוד לדגלי דאעש.

ההבדלים המינוריים בין דגלי דאעש לדגלים הללו אינם מאפשרים לנקוט צעדים משפטיים נגד מניפי הדגלים, אבל עוד אור אדום נדלק    
ים. תמונת הראי שמצמיחה המציאות הזאת היא קו חלוקה מחודש )הלכה למעשה( של ירושלים, שפרנסי העיר וישראלים רבים, בפרט בירושל

    ירושלמים, חוששים מפניו.
עים. ירושלמי הם פת"ח וחמאס, שבמידה כזאת או אחרת מעורבים באירו-שני הארגונים הגדולים שמטילים כיום את חיתתם על הרחוב המזרח   

טור בירושלים, הוא פעיל פת"ח מובהק שנשא בעבר עונש מאסר בכלא -לדוגמה חליל גיוסי, שהואשם השבוע בארגון ההתפרעויות בשכונת א
שנים, שנותן את אותותיו במיוחד עתה, -מערכתי ורב-הישראלי. מעמדה של ישראל בשכונות הללו נמצא בירידה בשל ריק שלטוני רב

  מידרדרת.כשהמציאות הביטחונית 
אלף תושבים יהודים. רק כחמישה אחוזים מהערבים, כך לפי ההערכה, משתתפים  וכ-.90 אלף תושבים ערבים 077במזרח ירושלים חיים כיום    

במהומות. הרוב הדומם חושש לשלומו, ולכן אינו מעז להתנגד לאלימות או לדבר בזכות המשך החיים תחת הריבונות הישראלית, כפי שנהג עד 
  פני חודשים אחדים.ל

חמאס חזק בעיקר בשכונות דרום העיר ובהר הבית. אנשיו דומיננטיים בעיקר במסגרת פעולות שונות בתחומי הדת, החינוך והרווחה, שנועדו    
  ירושלמי ולהכשיר את הלבבות לאידיאולוגיה של הארגון.-לקרב אליו את הציבור המזרח

-בשבוע שעבר במשפחה ישראלית, פעלה בשנים האחרונות במסגד עאבדין קבוצה בשם "מולתקא שבאב אלבוואדי ג'וז, שם כמעט בוצע לינץ'    
שלמדה וספגה תוכני איסלאם, חינוך ותרבות, ושבראשה עמדו פעילי חמאס שאדי זאהדה, מוחמד הדמי ואמג'ד עאבדין. ספרי ,  מוסתקבל

  חמאס בבניית תודעה של מורשת ומודעות של מאבק.   כמה משקיע הקריאה שעברו מיד ליד שם או במבני דת נוספים, מלמדים עד
שנכתב על ידי מוחמד נאג'י צבחה, עוסק בשיטות החקירה של השב"כ הישראלי ומזהיר מפניהן; ספר אחר, "המדריך ,  ספר בשם "הצרצרים   

סק בשחרור אסירים ובשביתות רעב; הספר כולל הנחיות בנושאים שונים לאסירים בכלא הישראלי; הספר "שביתת הכבוד" עו,  לאסיר
שכולל ,  ולסיום ראוי לציין גם את הספר "ביטחון המבוקש ב-9221.   "אינתיפאדת המנהרות" עוסק במאורעות לאחר פתיחת מנהרת הכותל

  מרזוק, מבכירי חמאס בעזה.-הקדמה משותפת של איסמעיל הנייה ומוסא אבו
בעוד חמאס פועל בעיקר במחתרת, פת"ח פועל כמעט בראש חוצות. דובריו מגיעים לאוכלוסייה הפלשתינית בכלל, ואל האוכלוסייה שבמזרח    

 .  ירושלים בפרט, בעיקר דרך אמצעי התקשורת הרשמיים של הרשות הפלשתינית, שאותם מתעד מכון המחקר "מבט לתקשורת פלשתינית
ל בכירי פת"ח לאחרונה כדי להבין שהשפה שבה פונה הארגון לאוכלוסייה הפלשתינית היא אחרת. שפה זו מתחרה די להביט בהתבטאויות ש   

  בשנאת חמאס ליהודים ולישראל, בעוד השפה שאבו מאזן נוקט היא שפה של פיוס והיעדר אלימות.
ה כמה דוגמאות: עבאס זכי, בכיר בפת"ח, אומר כי אינו רוצה אינו מביך אותו. הנ -הוא עומד גם בראש הפת"ח  -הכובע הכפול שחובש אבו מאזן   

שהרשות הפלשתינית תצטרף לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, מפני שאם פלשתינים יירו בעתיד על ישראל, עלולים להעמיד אותם לדין. 
האם אני עוצר בעדך מלשחוט התנחלות? אף אחד לא ג'יבריל רג'וב מגדיר את היחסים עם הישראלים כ"יחסים בין אויבים" ושואל את מראיינו, "

חברת הוועד הפועל של אש"ף, חנאן עשראווי, תוקפת את נשיא ארה"ב ברק אובאמה מפני שלדבריה הכיר בהיסטוריה היהודית .  עוצר אף אחד
וויזיה הפלשתינית משווים בין הפצצת בטל.  ציוני-בארץ ישראל. על פי עשראווי, עיסוק ב"שיבת היהודים לארצם הוא חלק מהשיח האידיאולוגי

התאומים, ואבו מאזן עצמו, באמצעות צו נשיאותי, הופך את המשרד    קומות בעזה שממנו פעלו מחבלי חמאס לבין פיגוע מגדלי 70בניין בן 
  לענייני אסירים ברשות הפלשתינית לרשות לענייני אסירים באש"ף.

שתינית להמשיך להשתמש בכספים אמריקניים ואירופיים כדי לשלם משכורות למחבלים הכלואים ואם הטריק לא ברור: כך תוכל הרשות הפל   
    ¬בישראל, כשהדבר אינו נעשה ישירות דרכה. 

-http://digital

on.israelhayom.co.il/Olive/ODE/Israel/Default.aspx?href=ITD%2F2014%editi

2F09%2F19 
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 של כאורחו אפריקה שבדרום ליוהנסבורג ערפאת יאסר הגיע, 1991 במאי 02-ב, אוסלו הסכמי חתימת לאחר שנה כחצי

 שהוא תוך אוסלו הסכם על לחתימה הסכמתו את הסביר מקומי במסגד שנשא בנאום. מנדלה נלסון, דאז המדינה נשיא

  .למעשיו כצידוק', חודיבייה הסכם' הקרוי, האסלאם מייסד שקבע ההיסטורי בתקדים משתמש

 

 

, במכה שהתגורר אלילים עובדי שבט) קורייש עם מוחמד הנביא שחתם ההסכם מאשר יותר בו רואה איני זה הסכם"

 מוחמד אולם, נחות הסכם בו בראותו ההסכם על לחתום סירב עומר ליף'שהח לכם זכור.  הפלסטיני המנהיג אמר( , ו א

 כיוון, לירושלים דרכנו את להמשיך( פועלים) גם אבל, זה שלום הסכם מקבלים עתה אנו גם ךכ. להסכם הסכמתו את נתן

 וכי, בירושלים השליטה על מאבק צופה הוא כי המסגד באי באזני עוד ציין ערפאת . לבד ולא, עמכם יחד. הראשון התפילה

  .ירושלים לשחרור יהאד'לג מוכנים להיות המוסלמים על

 

 בדרום אז ששהה שומרון קרני תושב לידי הועברה ההקלטה. מקומי עיתונאי ידי על בחשאי וקלטה ערפאת של נאומו

, מזרחנים ובקרב אוסלו הסכם מתנגדי בקרב סערה עורר הדברים פרסום. ישראלים לעיתונאים אותה מסר והוא, אפריקה
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 להפר מתכוון הוא כי מוכיחות, יהאד'לג קריאתו עם יחד', חודיבייה הסכם' במונח ף אש מנהיג שעשה השימוש כי שטענו

 נביא הפר שבו ההיסטורי לתקדים בדומה זאת. בדרכו שתיקרה הראשונה בהזדמנות ישראל עם שחתם ההסכמים את

  .ההסכמים לביטול כאמתלה מסוימת תקרית ניצול תוך, חודיבייה הסכם את האסלאם

 בהסכם דתית תמיכה

 על מקובל אינו, אש להפסקת בלבד טקטי תרגיל היה' חודיבייה הסכם'ב השימוש שלפיו, הזה שהנרטיב מסתבר אולם

 בשפה עתה שיוצא' ישראל עם שלום בנושא פתוותة זמננו בן באסלאם בינלאומיים ויחסים שלום, מלחמה' בספרו. כולם

 כי סבורותה פרשנויות, אשקלון האקדמית והמכללה ירושלים לחקר המכון מן רייטר יצחק' פרופ המזרחן מצטט, הערבית

  .כאויביו שהוגדרו מי ובין האסלאם בין להסכמים מלאה לגיטימציה דווקא נתן זה הסכם

 

 ההיסטורית הידיים לחיצת לאחר וחצי כחודשיים, 1999 ביוני חק-אל אד'ג המצרי המופתי שפרסם הפתווה היא לכך דוגמה

 כי אז קבע חק-אל. בוושינגטון הלבן הבית אותמדש על, בגין מנחם ישראל ממשלת לראש, סאדאת אנואר מצרים נשיא בין

 שמר שבמסגרתו משום, להם מנוגד שאינו ובוודאי האסלאם מדיני נובע ישראל עם מצרים חתמה שעליו השלום הסכם

  .המוסלמים זכויות על סאדאת

 

 

 להתפשטות יאהב הוא דבר של בסופו.  חק-אל כתב , ולמוסלמים לאסלאם רבה תועלת הביא חודיבייה-אל' צּוְלחְ "

 להסכם אשר. ושליחו האל להוראת וצייתו תועלתו את שהבינו עד להסכם התנגדו הנביא של חבריו ואפילו, האסלאם

, וכבודנו אדמותינו את נשיב שבאמצעותו ניצחון יביא הוא שגם תקווה ומלאי אופטימיים שאנו הרי, ישראל עם הנוכחי

 המצוות מן, יהאד'הג מצוות כי למעשה קבע בכך . השלום כנפי חתת האסלאם לחיק תשוב והיקרה הקדושה וירושלים

  .שלום לעשיית בסתירה עומדת אינה, המוסלמית בדת היסודיות

 

 עקב. חולשתו נעוצה הייתה גם שכאן אלא  ,הסוני המוסלמי בעולם ביותר החשוב ההלכה לפוסק עת באותה נחשב חק-אל

 במהלך, מאידך. ישראל עם שחתם המדיני להסכם הצדקות לקבל ששביק, המשטר של כשופרו נתפס הוא הרם מעמדו

 . אנוש בני אינם הללו היהודים  כי באמירה וצוטט ישראל עם לנורמליזציה התנגדות חק-אל הביע הראשונה האינתיפאדה

-אל ומסגד ירושלים עוד כל בישראל לבקר מוסלמים על אסרה, אזהר-אל מוסד ראש שהיה בעת, אז שחיבר הפתוות אחת

 של הראשי המופתי בתפקיד מחליפו של המשטר עם המתואמת לעמדתו בניגוד זאת. הישראלים בידי כבושים אקצה

  .בישראל לבקר מניעה כל אין כי שטען, טנטאווי סייד מוחמד' שייח, מצרים

 

 הנסיבות השפעת

 הנסיבות של השפעה ישנה, אוויקרד-אל יוסף ר ד כמו, הסוני בעולם יותר רדיקליים פוסקים בקרב גם, רייטר לדברי

 חלקי בשטח מדובר כי וטען אוסלו להסכמי התנגד קרדאווי-אל, למשל כך. ההלכתיות העמדות על המשתנות המדיניות

 אולם. הארץ חבלי בשאר להחזיק לגיטימציה לישראל מעניקים ההסכמים וכי הגזולה המוסלמית הטריטוריה מן בלבד

 יהיה ניתן פיהם שעל, אחרים קולות להשמיע החל הערבית הליגה מדינות 00 ידי על תהסעודי השלום יוזמת אישור לאחר

  .השעה כורח בכך שיש יתברר אם, שלמה ריבונות בעלת פלשתינית מדינה שתקום לאחר בישראל הכרה לשקול

 

 לא שהוא נהלאחרו אמר, מרזוק-אבו מוסא, משעל חאלד של שסגנו העובדה בהם, אקטואליים הקשרים כמובן לכך יש"

 ואנחנו' ַדרּוָרה' מכנים שהם במצב'.  צדק' עם בשיחה רייטר מציין , ישראל עם ישיר ומתן משא של האפשרות את שולל

 אמנם היא ההודנה. להודנה ולהגיע איתו ולתת לשאת, באויב להכיר יכולים הם שבו הזמן זה, צבאית תבוסה לו נקרא

 אותן תיאורטית אבל, להתנגדות לחזור יכולים הם משתנה האסטרטגי בהמצ וכאשר – שנים לעשר מקסימום – זמנית

  ."אוטומטי באופן חכירה או שכירות חוזה מחדש שאתה כמו, אוטומטי באופן להתחדש יכולות שנים עשר

 

 

 משפטית מבחינה גם המוסלמים את מחייבת שההודנה הוא', הודנה' לבין' תהדייה' בין המהותי ההבדל, רייטר לדברי

 בישראל ההכרה את לעקוף כדי 0222 בשנת המציא שחמאס מושג זה. בשריעה קיים שלא מונח היא תהדייה.  תיתוד



 שהם לאויב ולומר להתריע חייבים הם איבה במעשי מחדש ולפתוח ההודנה את להפר מחליטים כאשר. בהודנה הכרוכה

  .בהם לחזור רוצים

 

 שלאחריהן, טובות שנים כמה של רגיעה לך שיש ותחושה הכרה של יותר מתקדם מצב בהודנה יש, ישראל מבחינת"

 אחרי בפרט, עזה רצועת את שוב להם יהרסו שלא חזק כלכלי אינטרס להם יהיה אז אולי אבל, להתחדש יכול זה אמנם

 עלול חיזבאללה של נמהר מעשה שכל השנייה לבנון מלחמת מאז חשש יש שם, בלבנון כמו. ופיתוח בשיקום שישקיעו

  ."מהמדינה חצי של בהרס תייםלהס

 

 פרשנית מחלוקת

  ?ערפאת או המצרי המופתי? יותר אותנטי שימוש בו עשה מי', חודיבייה הסכם' במושג לשימוש הנוגע בכל

 לסכסוך חודיבייה בין קשר אין פיה שעל וחמאס המוסלמים האחים של רדיקלית פרשנות. פרשנויות שתי שם יש"

 עם שנים לעשר הסכם כרת מוחמד שאם שמראים אחרים ורבים מצרי מופתי אותו של ופרשנות, פלשתיני-הישראלי

 במדינת כשהיהודים בייחוד. ישראל מדינת עם גם הסכם על לחתום שאפשר היא הדבר משמעות, שבאויביו הגרועים

 הודנה של) אתכז אפשרות של שהמשמעות עצמנו את משלים ולא תמימים לא אנחנו. אלילים עובדי נחשבים אינם ישראל

  ."האחרות האופציות מה היא השאלה. שלום היא( ו א, חודיבייה הסכם של הנרטיב סמך על כתחבולה

 

 וניסיון חמאס על ברור צבאי ניצחון, הקיים המצב שימורة עזה רצועת מול אפשריות פעולה דרכי שלוש משרטט רייטר

 לעשות אפשרות הייתה לישראל אם, צבאית אותם ביסנ שאנחנו לאפשרות ביחס.  ממושכת תקופה למשך הודנה להשגת

 לנו שנשאר מה. ריאלית אופציה לא זו אבל. עדיפה הייתה היא – ממנה חוששים היו לא בישראל המדיניים והגורמים זאת

 לפחות לי שנראית אופציה זאת, ארוכה לתקופה הדרום לאזרחי שקט ולקבל המצב את לשפר רוצים אנחנו שאם הוא

 מה היא השאלה. שלום היא הודנה של שהמשמעות עצמנו את משלים ולא תמימים לא אנחנו. עליו לדבר אישכד כמשהו

  ."האחרות האופציות

 

  ?הקנאים או הפרגמטיסטים, יותר משפיע מי, המוסלמי בעולם הפסיקות ספקטרום את כשבוחנים

-שאל ברגע. דעתם את להביע חששו מתונים וגורמים, יותר קולני היה הרדיקלי הזרם ודאעש קאעידה-אל לתקופת עד"

 וטקסטים מקורות באותם להיעזר רוצים שהיו אנשים ויותר יותר היום יש, לעובדה והיה קם ודאעש מהארון יצא קאעידה

 אבל, מנצח מי כרגע לך להגיד יכול לא אני. פנימי ושיח פנימי מאבק יש בהחלט. האסלאם של האחר הצד את להציג כדי

 ינהלו, הערבי בעולם מתונים גורמים עם יחד, ישראל ומדינת המערבי העולם אם להועיל גם ואולי להזיק יכול לא בוודאי זה

  ."פוליטיקה-בריאל שמעוניינים הגורמים את שיחזקו בטקסטים שימוש תוך הזה השיח את

 תיאולוגי סיוע

 בהסכמי תמיכה שמביע יסודי תיאולוגי חומר להם להעניק וניסיון הערבי בעולם המתונים הגורמים חיזוק על המחשבה

 בשנת כבר בעברית לאור שיצא, רייטר של ספרו תרגום ביסוד עומדת, בלבד טקטיים ממניעים אם גם, ישראל עם שלום

  .הערבית לשפה, 0222

 

 מכיר לא הערבי בעולם הרחב הציבור, מהשריעה בטקסטים עוסק שהוא שלמרות בכך היא בערבית הספר של החשיבות"

 רוצה לא אני כי בשמות לנקוב יכול לא כרגע אני. הפלשתינית ברשות בכירים לגורמים גם זה את שיעבירו ביקשתי. ותםא

 שהיום כמו. חמאס מול והסברתית פוליטית להיאבק יכול הוא שבאמצעותם טקסטים יש מאזן-לאבו גם. זה את לחשוף

 את לשלול יוכל מאזן-אבו גם כך, כופרים בכלל שהם ואומרים דאעש את שוללים בישראל האסלאמית והתנועה חמאס

  ."האויב עם הסכמים לעשות שאפשר כך על שמצביעים משמעותיים וטקסטים פתוות בידיו שיש ולטעון חמאס של הגישה

 

 ההולך האסלאמי בעולם אותו שישמע מי יהיה בכלל האם? חמאס בפני כאלה טקסטים להציג רוצה בכלל מאזן-אבו האם

  ?ומקצין

 

. זמינים יהיו האלה שהחומרים לדאוג זה לעשות יכולים שאנחנו היחיד הדבר. כרגע תשובה עליה לי אין. טובה שאלה"

 גורמים מיני לכל זה את נעביר. הערבי בעולם קשרים דרך, אמזון דרך, אינטרנט אתרי דרך זה את לעשות הולכים אנחנו



  ."קיצוניים גורמים נגד שימוש בזה לעשות שיוכלו, יתהפלשתינ והרשות סעודיה, מצרים, הערבית הליגה כמו

 

 ושמעון שמיר יצחק, בגין מנחם תחת ערבים לענייני הממשלה ראש יועץ מקום וממלא כסגן שכיהן, רייטר מציג בספרו

 המדינית המציאות את לשנות ביקש שלא זרם זהו. הדתי המוסלמי בעולם הפרגמטית האסכולה של ההגות את, פרס

 לכך דעתם נתנו אלו הוגים. המודרני בעולם גם רלוונטית תישאר שהשריעה לכך לדאוג אלא, עליה דעתו את ולכפות

 לקבל המוסלמים נאלצו המודרנית והבינלאומית המדינית במציאות, האסלאם של הגדולים הכיבושים לתקופת שבניגוד

  .עליהם שנכפו גלובליים מדיניים תהליכים

  

 מוסלמי שאינו העולם לבין האסלאם בין הבסיסי המצב כי שקבע, עבדה מוחמד הוא האסלאם בהגות המודרניסטים גדול

 אותם כי עבדה טען, עמדותיו לבין יהאד'לג הקוראים הקוראן פסוקי שבין הפער את להסביר כדי. מלחמה ולא קיום-דו הוא

 אף, רדא רשיד מוחמד, עבדה של מידותל. ואנשיו מוחמד התמודדו שעמם ומקומיים ספציפיים אתגרים על דיברו פסוקים

 לקידום ופרשני רוחני מאמץ וכאל בלבד מגן מלחמת כאל אליו והתייחס הפיזית ממשמעותו' יהאד'ג' המונח את הוציא

  .האסלאם

 

 היא מלחמה כי שקבעו, האסלאם של הראשונות המאות משפטני על חלקו באסלאם המודרניסטי הזרם מן אחרים הוגים

 עולם', חרב-אל דאר'ל נחשבות מוסלמיות הלא הטריטוריות כל וכי מוסלמים לשאינם מוסלמים יןב הבסיסי המצב

 האנוש בני כל כי, העשרים במאה המצריים האימאמים מבכירי,  זהרה-אבו מוחמד כתב, אלה לעמדות בניגוד. המלחמה

 פסוק פי על, לדבריו. והדדיות שוויון בסיס על מדיניות ישויות בין פעולה לשיתוף הטיף עצמו מוחמד וכי אחת אומה הם

. השטן של פיתוי במלחמה רואה והאסלאם לשלום נוטים אויביהם אם לשלום להסכים חייבים המוסלמים, בקוראן השלום

 המציאות פרי הייתה בקוראן המלחמה לפסוקי מוסלמים פוסקים שנתנו ההעדפה, הזאת מהאסכולה פוסקים לטענת

  .פרשנותם של להטיה שגרמה, חיו שבה המלחמתית

 

 לקוראן פנים שבעים

, התיכון במזרח ביציבות, בסתר או בגלוי, ממושכות תקופות במשך מעוניינות שהיו, הסוניות ערב מדינות, רייטר לדברי

. בה להכרה הגיעו לא אם גם, ישראל עם ההסכמים את הסף על שוללת שאינה ההגות את מבוטלת לא במידה אימצו

 הדברים. האחרונות בשנים מאוד שמתערער סדר, הערבי בעולם הישן המדינתי לסדר מתאימות ההאל שהעמדות נראה

  ."משתנים פוליטיים-גיאו מצבים ושל ומתן משא ושל שיח של לגמישות נתון הכול. בסלע חקוקים אינם האלה

 

  

 מתונה מוסלמית הגות רגםלת ניסיון היה ערבים לענייני הממשלה ראש יועץ כסגן בתפקידו כששימש כי מספר רייטר

 האסלאמית כשהתנועה.  האסלאמית התנועה עליית את לבלום בניסיון בישראל הערבי הציבור בקרב אותה ולהפיץ

 ושכפלנו, מהארץ ערבית ספרים הוצאת לקחנו, ממצרים פודה' פרג של ספרים לקחנו בישראל דרכה את התחילה בישראל

  .המוסלמים האחים תורת דנג כלים נותנת הזאת הספרות. הספרים את

 

 נמכר שהוא למרות בלבד עותקים מאות כמה מכרו פחם-אל באום. גדולה הצלחה לזה שהייתה לך להגיד יכול לא אני

 לה להתנגד יכול היה לא אחד ואף ולצמוח לגדול התחילה האסלאמית שהתנועה הייתה הבעיה. נמוך במחיר מכוון באופן

 ולהגיד מולם ולהציג לבוא שיכול, ובאסלאם בשריעה הזה הידע את, אינטלקטואליותה הדרכים את היו לא אחד לאף כי

  ."אחרים כיוונים על גם לחשוב ושניתן, לתורה פנים שבעים, אחרת דרך כאן שיש

 

 להם שאין מהם שומע הוא אחרים וממקומות ירושלים ממזרח פלשתינים עם מקיים שהוא במגעים כי עוד מספר רייטר

 את להראות צריך.  היהודים בעיני ירושלים של לקדושתה שמתייחסים העתיקים המוסלמים הטקסטים עם היכרות שום

 התשיעית מהמאה שלהם המקורות שאפילו להם ולומר למוסלמים הביניים מימי האסלאם של הקלאסיים הטקסטים

 ישתנו שהדברים עצמנו את משלים לא אנחנו. שלמה מקדש עם מזוהה היה הסלע נמצא שעליו שהמקום כך על מצביעים

 שהטקסטים מאוד וחשוב, הכחשה של טקסטים אלו האחרונות השנים במאה המוסלמים לפני שהיה מה אבל, אחד ביום

  ."לפניהם יהיו המקוריים

 



 יסוד חסרי ציטוטים

 של ריודב כי טוען, אריאל באוניברסיטת והרוח החברה למדעי תחומית-הרב המחלקה ראש, דנה נסים' פרופ המזרחן

 אינם, ודאעש קאעידה-אל התחזקות לנוכח ראשיהם את להרים המתונים המוסלמים של המתחדשת הנכונות על רייטר

 להשפיע יכול זה. חיובי באופן זה על לך לענות יכול ושהייתי נכון היה שזה הלוואי. בדוקה שאינה טענה זו.  דיים מבוססים

 את שסותרות אמרות להשמיע ולא להיזהר צריך דווקא אולי ולכן מאוד וקיצוניים קיצוניים לנו יש היום. ההפוך לכיוון דווקא

  ."להיגרם שעלולה החיים סכנת בשל הקיצוני האסלאם

 

 האסלאם מקורות של המתונות העמדות הפצת של החשיבות בדבר רייטר' פרופ של לעמדתו שותף דנה, זאת למרות

 למי' – מזמן לא הוצאתי שאני לספר ביחס אותי העסיקה שאלה האות, במקרה לגמרי.  המוסלמים המאמינים בקרב

 לו ויש שלו בתחום עוסק מאתנו אחד כל. מטרה אותה לשם לערבית בתרגומו מטפל כרגע אני'. הזאת הארץ שייכת

 וללהכ בסך אבל, ולכאן לכאן פנים יש. טעם ויש סיכוי יש האם – דילמות אותן הן הדילמות אבל, שלו והמקורות ההשקפות

 זאת בכל, מצפה שהוא כפי נאותה תגובה יעורר אכן שזה הסיכויים לגבי סקפטי די שאני הגם. חיובי דבר בזה רואה אני

  ."טוב הוא הרעיון. לדרך ייצא שזה רוצה הייתי

 

  ?לערבית זה את שיתרגמו היהודים את שצריך עד האלה הדעות את שיפיץ המוסלמי בעולם אחד אף אין

-הלא העדות כלל של השירותים על כאחראי ממשלתי בשירות שנים 29 כולל, באסלאם עוסק אני מאד רבות שנים"

 ,בישראל יהודיות

 הוא וברור גלוי באופן שדיבר היחיד. גלוי באופן היהודי העולם עם הבנה של בצורה לדבר שיכול מישהו שפגשתי ונדיר

 בלתי אינו ישראל עם ששלום ויצהיר שיעמוד במישהו ינתקלת לא הערבי בעולם. י'פלאג חאדי עבדול האיטלקי' השייח

  ."אפשרי

 

  ?הדת אנשי של הראשים מעל ההמון אל לדבר בעצם זה אז

 בתפילת ולשומע יסוד כל להם שאין אמרות קרובות לעתים זורקים, האימאמים למשל, הדת אנשי. אמת בזה יש"

 הרציניים למקורות מוסלמים של שהחיבור, מעניינת ודמא תופעה זו. איתם להתמודד ידע אין שישי יום של הצהריים

 הנביא'ו' אמר אללה' ההטפה בימת מעל אומרים אותם שומע ואתה זה את מנצלים האימאמים. מאוד חלש הוא שלהם

 אולי וכך, ובבתים בספריות מונח יהיה האחרות העמדות את שמציג שספר טוב. יסוד חסרי דברים ומשמיעים', אמר

, ומשכיל דתי, מוסלמי אדם שבו למקרה, קיים שזה טוב. בכך תקוות הרבה לתלות צריך לא אבל. בדברים יציצו אנשים

 אמירות גם יש ושבאסלאם נכונות תמיד לא היהודי העם נגד השליליות הבומבסטיות שההצהרות ויידע, בספר יעיין

 ." הפוכות

 

 

 الملحق الرابع:

 

  טוב שחוסלו ולא נעצרו  
  דן מרגלית  

אילו יצאו רוצחי שלושת הנערים מרוואן קוואסמה ועאמר אבו עישה בידיים מורמות ממחבואם בבניין הנגרייה בחברון, ואילו הניפו דגל לבן      
והשליכו את נשקם, היו לוחמי צה"ל שובים אותם. עדיף שפתחו באש ונורו ונהרגו. אמו של נפתלי פרנקל ביטאה את הדברים כיאות, שבעקבות 

הכבד לא היתה רוצה לחזות בהם מתהוללים בבית המשפט ולא להתמודד בעוד כמה שנים עם התביעה הסחטנית לשחררם תמורת  האבל
  ישראלי חטוף.

ברור שאילו נכנעו היו נשבים. כך קובעים הנוהג והחוק. אבל מכל נקודת מבט אנושית ומצפונית האש לא נפסקה כאשר הרוצחים ירו בשלושה    
אילו צה"ל היה הגורם שפתח אור ליום אתמול באש, הייתי רואה בכך המשך    ם ממרחק אפס, וכל עם ישראל שמע את הקולות.נערים תמימי

  ישיר לירי שלא נפסק באותו לילה ארור של חודש יוני בין גוש עציון לבין חלחול.
בין המשפחות השכולות שאין מזור לכאבן לבין קוואסמה ואבו אתמול אמרו שנסגר חשבון. נסגרו כמה חשבונות. בין עם ישראל לבין הרוצחים.    

ימי לחימה. אבל בעיקר נמצא גירעון בחשבון שלנו עם עצמנו, שלא הענקנו לנערים האלה  ל-., עיישה, שגררו את ישראל ואת בני עמם בעזה
  את מלוא ההגנה, שיכלה להציל בזיו נעוריהם.



מצה ישראל מדיניות הבאה חשבון עם הרוצחים. לא רק עם סביבתם ותומכיהם ועוזריהם ומפקדיהם אי ב-09' מאז הטבח באולימפיאדת מינכן   
הררי, מראשי המוסד שהלך השבוע לעולמו, היה מגדולי המיישמים מדיניות זו, שהחלה בתפיסה הבלתי    ומנהיגיהם, אלא ממש איתם. מייק

  סלחנית של גולדה מאיר.
שליחים מטעם הטרור. בעיצומו -אלא בשוגג. אבל היא מרעננת את מחויבותה להטיל את מוראה על רוצחים ישראל אינה הורגת חפים מפשע   

של מבצע צוק איתן יצאה ח"כ תמר זנדברג ממר"צ בהודעה השוללת את הסיכול הממוקד שנעשה בעזה לאחד מגדולי הרוצחים. הכיצד, שאלה, 
היה ללעוג לה בשאלה אם היא ממליצה גם להגיע לרוצח ולמסור בידיו הודעה בכתב על  תמוה, שניתן-יורים בו בלי משפט? זה היה כה מגוחך

  הזמנתו לבית המשפט, או חלילה לעבור בעיניה על החוק ולחוטפו לישראל?
 . השכם להרגו -"אם קם להרגך  -הוא דווקא מימוש של כלל יהודי .  אינו מימוש הביטוי "יד קלה על ההדק   הירי המוקדם ברוצחים פלשתינים   

  זה בדיוק מה שאירע לפני יממה בחברון, וכראוי, אך באיחור. לאחר שקמו להרגנו ואף הצליחו.
ישראל הכואבת והדואבת ייחלה לידיעה הזאת שלושה חודשים. מימושה ערב ראש השנה מאפשר למדינת היהודים לקדם את פני תשע"ה    

ל תזכורת זעירה אך נוספת כי חלפו הימים שבהם זעק אורי צבי גרינברג מנבכי שירתו בהכרה שהעולם אכזר אך אינו הפקר. זו בסך הכ
זה נגמר מזמן, וכמה טוב שהמצב החדש, ההפוך, הוא .  המדממת כי "בבוא צר לעולם / מה היה ליהודים? / מיליונים גברים, אף לא חרב אחת

  השיגרה. תחל שנה וברכותיה.
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