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 )الملحق األول( "أبو مازن كاذب" ؛11.2.1.22صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

وكتبت الصحيفة على شنت صحيفة "إسرائيل اليوم" هجوًما على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أعقاب خطابه األخير في األمم المتحدة. 

"خطاب تحريض "غضب في إسرائيل على تصريحات أبو مازن في األمم المتحدة:  ذيب"،"خطاب األكا 91.2.9.82صفحتها األولى بتاريخ 

  كله أكاذيب".

ورد: "لم ُيلِق أبو مازن بقنبلة سياسية ولم يطالب إسرائيل باالنسحاب من يهودا والسامرة خالل "أبو مازن؟ عرفات!" وفي خبر تحت عنوان 

لك" بواسطة سلسلة من االنتقادات واتهامات إلسرائيل بمذبحة جماعية، إرهاب وأبارتهايد. ثالث سنوات كما أعلن في السابق، ولكنه "عوض ذ

رئيس الحكومة، الذي سيذهب صباًحا إلى األمم المتحدة، وصف تصريحات أبو مازن بـ "خطاب األكاذيب" وقال: "في أعقاب خطاب التضليل 

ي إسرائيل مقابل كل العالم وسأرد التشهير وكافة األكاذيب الموجهة ضد لرئيس إيران وخطاب أبو مازن التحريضي، سأقول حقيقة مواطن

 دولتنا". 

 

 

 )الملحق الثاني( "أبو مازن ذئب في جلد خروف"؛ 11.2.1.22صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

 

االعالمي دان مارغليت حول مقالة كتبها  91.2.9.82تحت عنوان "أبو مازن ذئب في جلد خروف" نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 

 الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. 

 

أبو مازن مثل أبو مازن. كالمعتاد عندما يصل الى المفترق يتردد للحظة، ويختار التحرك في االتجاه المغلوط. يمر زمن طويل الى ان وقال: "

به تصالحي، محب للسالم، وباالنجليزية. وبدال من ذلك تصرف وكأنه كان متوقعا ان يلقي في مركز االمم المتحدة خطابا ش يعاد الى نقطة البداية.

عليه كل الطيف  لقد اثار والقى بالعربية خطابا هجوميا وكأنه مرشح من حماس. رام هللافي اجتماع انتخابي متحمس في ميدان المدينة في 

فالعدوان  الى الخطابة بمثل هذا الشكل الشاذ.السياسي االسرائيلي باستثناء زهافا غلئون من ميرتس التي ابدت تفهما للظروف التي ادت به 

لدولة اللفظي الفلسطيني غير قابل لالستيعاب في عصر فيه معظم العالم، وعلى رأسهم الدول العربية، يشمرون عن اكمامهم ضد تنظيم ا

لقد وضع ابو مازن حدا للمسيرة السلمية برعاية الواليات المتحدة. واغضب تطرفه واشنطن ايضا. وباالساس الن كل العالم  االسالمية.

 ."للكذب منظمة التحرير الفلسطينيةالدبلوماسي وقف عن كثب على ميل رئيس 

 

ب؟ واذا كان على االطالق، فهل كان خائب االمل من الحذر ومن التوازن محاولة اسرائيلية البادة شع« الجرف الصامد»لقد رأى في وأضاف: "

ة؟ ال هذا االسرائيلي في ادارة المعركة تقريبا مثل نفتالي بينيت؛ واحتج على اعتقال رجال حماس في يهودا والسامرة في أعقاب قتل الفتيان الثالث

فهو يؤدي بشكل باستثناء أنه ال يوجد مجال للمفاجأة.  ه. وقد رحب بذلك.وال ذاك. فقسم من اعضاء شبكة حماس ممن انتظموا السقاط نظام

حرض ياسر عرفات على الهرب من كامب ديفيد في اللحظة التي أعرب فيها ايهود باراك  ...9في العام  تقليدي دور الذئب في جلد خروف.

الى رام هللا ولم يعد في الليلة التي عرض عليه فيها ايهود اولمرت خطة متنازلة  القدس؛ وبنفسه هرب من القدسعن استعداده للبحث في تقسيم 

 ."منذ حرب االيام الستة اسرائيلوخريطة تنازلية، لم يكن لها مثيل من 

 

ال شك أنه في المرحلة الحالية هجر ابو مازن طريق المفاوضات. وهو يسعى الى حل مفروض وال يفهم بان السهم الفلسطيني يوجد في وقال: "

ات العظيمة في العالم العربي، بما في ذلك الخالف بين رام هللا وغزة. وفي العالم يواصلون كونهم شركاء في قسم هام من هبوط بسبب التطور

ولكن الطلب فقد من وزنه  –وال سيما في معارضته الستمرار البناء في المستوطنات في اثناء ادارة المفاوضات  –حججه ضد بنيامين نتنياهو 

ان الحد االقصى الذي يمكن لالسرائيلي المعقول الذي يؤيد حل الدولتين للشعبين أن يتفقوا معه عليه هو  فلسطيني للحوار.في ظل غياب استعداد 

ان نتنياهو ايضا لم يقصد بجدية وأثقل على الجانب الفلسطيني باصراره على المواصلة دون قيد البناء في المستوطنات التي خارج الكتل 

نتنياهو سيرد غدا  أخشى اال يكون رئيس الوزراء يريد حل الدولتين للشعبين، ولكن ماذا؟ ابو مازن سبقه فشطب هذا الحل. أنا أيضا االستيطانية.

مساء على خطاب ابو مازن. معقول االفتراض بان يعرضه كمن ليس معنيا بالسالم. ولكن من الضروري اال يكتفي رئيس الوزراء بذلك بل ان 

http://www.alquds.co.uk/?tag=oou-ouuu
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ارة اليه كمن ال يزال يسعى الى احياء المسيرة ويشطب شيئا ما من الشبهات في انه هو نفسه ايضا لم يقصد الوصول يرسم شيئا ما يسمح باالش

 ."الى الهدف المعلن للتسوية

 

 

 )الملحق الثالث(؛ بن درور يميني "صناعة الكذب لخدمة حماس"12.2.1.22يديعوت أحرونوت"؛ 

 

وع، نشر بن درور يمني في صحيفة يديعوت أحرونوت مقاال تطرق في جزء منه الى انتماء ضحايا ضمن مقالته األسبوعية في ملحق نهاية االسب

 عملية "الجرف الصامد" التي نفذها الجيش االسرائيلي في قطاع غزة. ويحاول يميني من خالل جزء صغير في مقاله ان يكّذب حقيقة كون الجزء

 كما كّذب وسائل االعالم واتهمها بالتحيز لحماس. األكبر من شهداء العدوان األخير هم من المدنيين،

. كم منهم مدنيون؟ خالل الحرب حاولت ...9يقول يميني: " كم فلسطينيا قتل في عملية الجرف الصامد؟ الفلسطينيون دعون انهم اكثر من 

في الرسالة التي ارسلتها منظمات  -ثالعلى سبيل الم –% من القتلى هم مدنيون. هذا ما كتب .0منظمات مختلفة خلق إنطباع بأن أكثر من 

 حقوقية للمستشار القضائي للحكومة.

ادعاءات شبيهة، حول العدد المبالغ به لالبرياء، نشر بعد عملية الرصاص المصبوب. حتى جاء وزير داخلية حماس فتحي حماد ووضح ان 

فقط هم من  .0قتيال هم مقاتلي فتح و 168ه وصرح ان كانوا نشطاء حماس. هذا االسبوع جاء ابو مازن بنفس ..80قتيل من بين  ..0

 هو ما يهمنا. ..2حماس. ان الخالف حول انتماء القتلى ال يهمنا، لكن كون العدد يزيد عن 

في حملة الرصاص المصبوب مر وقت طويل حتى خرجت الحقيقة للنور، لكن هذه المرة كان االمر سريعا، ولكن النتيجة واحدة، االعتماد على 

 ادر متعلقة بحماس هو بث دعاية كاذبة لخدمة حماس. جيش الدفاع نشر معلومات اكثر دقة". مص

 

 

 

 

 )الملحق الرابع( ؛ إلياكيم هعتسني : "إنتقامنا لمقتل الفتية الثالثة معايدة"12.2.1.22"يديعوت أحرونوت"؛ 

 

 

ت سنة باركوا خيرها"  وقام فيه برصد أبرز أحداث العام نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقاال كتبه إلياكيم هعتسني تحت عنوان "مر

داعيا للمباركة على االمور الجيدة وااليجابية التي طرأت خالل السنة. وقد تطرق هعتسني الى الحرب على غزة  -وفق التقويم العبري –الماضي 

 والجبهة الشمالية وأحداث بارزة كعملية إختطاف الفتية الثالثة قرب الخليل.

هعتسني في مقاله :" علمنا الدين اليهودي ان نبارك ما هو جيد ونعترف بالمعروف، لكن اعالمنا رافقت السنة الماضية بنكران المعروف،  يقول

لقد ماتت ودفنت في السنة الماضية عملية قيام دولة ربما بسبب غياب عملية السالم الذي يعتبر سلبيا في نظرهم، لكن العكس هو الصحيح: 

وتقيد  أرضنا، فليكن ذلك مباركا. لقد شهدت السنة الماضية تحررا من بعض نقاط الضعف التي كانت تضّيق أفق الرؤية الصهيونية غريبة في

 تحليق جناحيها".

 ويضيف هعتسني:" حول الفيال الخاصة بنا هناك فوضى الربيع العربي، بأعجوبة حافظنا على الجوالن ليكون فاصال بيننا وبين األدغال، وفي

وبين تجميد استيطان وآخر نقترب من الشرق االوسط الجديد الحقيقي: نصف هذه الفترة تتطوع اسرائيل الى انقاذ حياة مواطني دولة العدو. 

 ".مليون يهودي في الضفة الغربية ومعايدة بمناسبة اختتام السنة: انتقام من قتلة الفتية الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )الملحق الخامس( "أبو مازن، انت مسؤول عن جرائم حرب حماس" ؛2.1.22..4 صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ

 

على صفحتها الرئيسية ضمن حملة  أبو مازن، انت مسؤول عن جرائم حرب حماس"" 2.9.82..0كتبت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 

 ومة إسرائيل بنيامين نتنياهو. التحريض التي قامت بها ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتبنيها لموقف رئيس حك

 

"اإلرهاب في غزة، أخالقية إسرائيل في القتال، التهديد الجديد من قبل وورد في خبر تحت عنوان "داعش وحماس أبناء ذات الشجرة السامة": 

مة بنيامين نتنياهو بين هذه في  خطابه أمس في األمم المتحدة ربط رئيس الحكو داعش والتهديد القديم من جهة البرنامج النووي اإليراني.

اوي المواضيع، واتهم رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بالتعاون مع حماس. من بين كل أقواله ربما تكون الصورة التي عرضها أمام العالم تس

 حديقة ألعاب، قرب أطفال صغار". راجمو صواريخ من حماس في  -ألف كلمة

 

    

 

 

 )الملحق السادس( "الشجرة اإلسالمية السامة وأبو مازن" ؛1.22..1.2خ صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاري

 

مقالة عنصرية كتبها الضابط في  9.82..9.8" نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ الصهيونية اقوى من الوهم الفلسطينيتحت عنوان "

على خلفية خطابه في األمم المتحدة. كما وصف ما يجري  جيش االحتياط، تسفيكا فوغل، حرض من خاللها ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 في المنطقة بـ "الشجرة اإلسالمية السامة" التي يجب قطعها. 

 

ن الشرق األوسط غير المتوقع يحتم علينا تقييم الوضع كل يوم تقريبا. العالم العربي في حالة اضطراب. جيوش اإلرهاب التابعة لحماس وقال: "ا

 الفلسطينيون الذين يفتقدون الى الهوية،ة وداعش من جهة، والدول الضعيفة، العراق ومصر ولبنان، من جهة أخرى. وحزب هللا والقاعد

ستقبل. السودانيون، الثوار السوريون الذين يفتقدون الى مستقبل، وفي المقابل مثيرات اإلسالم المتطرف، إيران وقطر وتركيا، الذين يهددون الم

ت لسيناريوهات ال يستطيع تصورها حتى أمهر كتاب السيناريو في هوليوود. عدو األمس يمكن أن يكون حليف الغد، أما كل هؤالء ينتجون خيارا

لقد بدأ العالم الغربي باستيعاب الحالة التي ال تتفق مع المنطق ومع العقل السليم، وبدأ يفهم ان  ما سيحدث في اليوم التالي فهذه وصفة لقصة جديدة.

 فروع الشجرة االسالمية السامةواذا لم ننجح، بقوى دولية مشتركة، بمعالجة دة لترتيب هذه الفوضى ال يكمن في االستسالم لها. الطريق الوحي

م والمتطرفة اليوم، سنضطر الى قطع الشجرة كلها في المستقبل غير البعيد. ال احد يريد الوصول الى حرب عالمية ثالثة يمتلك خاللها االسال

 ."في الحرب العالمية الرابعة سيستخدمون العصي والحجارةاو كما قال البرشتاين: " المظلمة،ويعيدنا الى العصور  اسلحة نووية

 

الخطاب الكاذب والمشبع بالكراهية الذي القاه ابو مازن في األمم المتحدة كان متوقعا. ما الذي يمكن توقعه من سياسي فلسطيني ال وأضاف: "

وممن يتحدث  مع مخربي حماس في الضفة،” الباب المستدير“يمد يده الى قادة حماس في غزة ويدير سياسة يستطيع اتخاذ قرارات، و

ن أي باالنجليزية عن السالم والتسامح، وبالعربية الفصحى عن حق العودة. بالنسبة لعباس فان تحقيق الهدوء مع حماس، التي يشمئز منها اكثر م

. انه يخاف على نفسه اكثر مما يهتم بمستقبل الفلسطينيين. انه ال يتمتع بأي ذرة من القيادة والكاريزما شيء آخر، أهم بكثير من السالم معنا

 يمكنها ان تعيد األمل الى السالم".المطلوبة من زعيم يتحتم عليه اتخاذ قرارات من خالل التسوية والتي 

 

سالم والتعايش، وجد، بعد الخطاب، محمود عباس بكامل مجده، ذلك الذي تعلم من بنى على ابو مازن بأن يقود الجمهور الفلسطيني نحو الوقال: "

وكعضو في ايلول األسود التي نفذت مذبحة الرياضيين في ميونخ، وانهى الدكتوراه بدراسة تقوم في في دمشق، ونشأ كمواطن في قطر 

اب، ويؤمن بأنه سينجح بالكلمات والبدلة وتظاهره الكاذب جوهرها على نفي الكارثة. ابو مازن يعيد الروح الى السفينة المهترئة لإلره

لقد قال يتسحاق رابين  نحن نحارب من اجل تحقيق السالم وهم يريدون السالم من اجل االستعداد للحرب القادمة.كمسكين، بتدمير دولة اليهود. 

 تنفذ اوامر اية هللا في ايران، وال تعرف مصطلح السالم، في حينه انه يتم صنع السالم مع األعداء، لكن اعداؤنا ال يريدون السالم. حزب هللا

حماس تعرف المصطلح لكنها ال تعترف بنا. الفلسطينيون المعتدلون يعترفون بنا بضمان محدود ويعرفون المصطلح، لكنهم غير مستعدين ألن 

يعتبر فرعا من ذات الشجرة المسمومة، لم يتبق لنا اال  يشكلوا جزء من العملية بكل معانيها. ولذلك، ومن خالل فهم الواقع االقليمي، الذي

 اما ان يتم معالجة الورم او اقتالع العضو، اما ان يشفى الفرع او نقطعه.االستيعاب بأن الطريق الوحيدة هي قيادة الوضع الحالي نحو التطرف. 

في سالح وبدون تهديد، او انهم يواصلون حروبهم الداخلية.  يجب على الفلسطينيين ان يقرروا اذا كانوا جميعا يريدون الحضور لالتفاق بدون

 ."هذه األثناء انا افضل االعتماد على الجيش وعدم الوقوع في اغواء الشفاه الحلوة للسياسيين الفلسطينيين

 



 

 )الملحق السابع( "21؛ جاي بيخور "ماذا فعلنا في الـ 1.22..1.2"يديعوت أحرونوت"؛ 

 

الفلسطيني، ويحاول بيخور في مقاله التطرق الى  –شرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" حول الصراع االسرائيلي كتب جاي بيخور مقاال ن

تعلم الكثير عن سنة  8221موضوع حساب النفس في يوم الغفران لدى اليهود والدروس التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار. يقول بيخور ان سنة 

 .8221اليوم )الحرب على غزة( بأنه تكرار "للمأساة" الفلسطينية منذ العام  ، ويصف ساخرا ما حدث للفلسطينيين9.82

الذين لم يكن  –؟ عندها تماما كاليوم، حدثت "مأساة" للفلسطينيين 8221من خالل العام  9.82يقول بيخور:" هل يمكن ان نتعلم شيئا عن العام 

د اليهوي في البالد، تماما كما تقوم داعش اليوم بابادة المسيحيين واليزيديين اراد عرب ارض اسرائيل ابادة الوجو 8221اسمهم كذلك. في سنة 

من اجل ابادة اليهود خرجوا وتركوا البالد تطهير عرقي بكل معنى الكلمة. لكن لم يعرف عرب ارض اسرائيل ان مهمتهم ستفشل.  -دون رحمة

، وعندها يعود العرب للبالد ويتقاسموا الغنائم. لقد ذهل هولة ودون مضايقاتبشكل مؤقت لتقوم الجيوش العربية بالمداهمة ليتم ذبح اليهود بس

وقالوا ان الجيوش العربية ستقضي على اليهود اليهود من تصرف جيرانهم العرب ودعوهم للبقاء "سنحميكم" قالوا لهم لكن العرب سخروا منهم 

 ".وعندها سيعودوا ليتقاسموا االمالك والنساء اليهوديات

قل بيخور للحديث عن الحرب على غزة ويقول:" منذ الحرب العالمية الثانية لم يحدث ان تم قصف االف الصواريخ باتجاه مدن مأهولة ثم ينت

. هذه لكن المهمة الشيطانية فشلت، وفي قطاع غزة دمرت البيوت واالمالك فوق رؤوس اصحابها وعاد شرهم اليهمبالسكان كما حدث هنا. 

الفلسطينيون المتسرعون بفشلهم، وبما انهم فشلوا عسكريا فان كل ما بقي لهم هو ان يصرخوا قائلين "نفذت ضدنا مذبحة"،  المرة ايضا لم يقنع

 ".عندما ارادوا تنفيذ مذبحة ثم ادعوا انهم الضحية 2221تماما كما حدث في العام 

 

 

 

 

 )الملحق الثامن( ؛ زئيف كام " العرب يقتلون ويضايقون اليهود"1.22..1.2"؛  NRGموقع " 

 

يتطرق الصحافي زئيف كام الى قضية بيوت سلوان في القدس والتي يدعي االسرائيليون أنهم حصلوا عليها من  NRGفي مقالة نشرها موقع 

ن العكس من أصحابها. وفي مقالته يحاول كام ان يؤمد على ان اليهود يتعرضون لمضايقات من قبل العرب وا -كما ينص القانون -خالل شرائها 

 نادر الحدوث، وال يتوانى عن خلط االحداث التي احتلت العناوين في االيام االخيرة للتأكيد على إدعائه. 

ان الخبر الثاني الذي وصل الينا ما يلي: "  -رغم ان الشرطة لم تعلن ذلك –فيكتب كام عن ما يدعي بأنه حادث قتل عامل يهودي على يد العرب 

قتل اسرائيلي على خلفية قومية )حسب الشكوك( على يد العرب. القتل على ما يبدو تم على يد عرب قاموا باتالف معدات في اليوم المشؤوم هو م

ان قضية قتل عربي، وهوامر نادر الحدوث، تثير البالد،  ونشرات االخبار ال تتوقف عن الحديث عن القتيل في ورشة بناء. لنضع جانبا 

. بالمقابل ان قتل يهودي على خلفية قومية ، عدد كبير من الشباب العرب يخرجون لحمالت انتقام ضد اليهودالموضوع اياما طويلة. وباالخص

 يمر مر الكرام".

 

ويضيف كام في سياق مختلف:" ضعوا الحادثين جنبا الى جنب، السكن في بيوت مدينة داوود في القدس مقابل قتل اليهودي. ايهما يمس اكثر 

ال يتم السالم الشعبين؟ ايهما يقوض امكانية التوصل لسالم؟ القتل ام السكن في البيوت؟". ويتابع "وأخيرا عرفنا السبب لماذا  بالمحبة الزائفة بين

انما الن اليهود يشترون بمالهم بيوت العرب  يقتلون اليهود ويقومون بمضايقتهم، -الفلسطينيين ال سمح هللا -بيننا وبين الفلسطينيين، ليس الن 

 ويسكنون فيها". -ين يبيعون البيوت برضاهمالذ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق األول:

 

 

     

 "! אבו מאזן ? ערפאת"  
ישראל הפכה את "•  בירושלים ובוושינגטון זועמים על נאום אבו מאזן באו"ם  

טען יו"ר הרשות והאשים את ישראל גם ," לשנת רצח העם הפלשתיני 4102
ארדן: "כך לא מדבר פרטנר •  נאום השקרים והכזבים"נתניהו: "•  ב"אפרטהייד"

  ארה"ב: "מאוכזבים עמוקות"•  לתהליך השלום"
  שלמה צזנה, דניאל סיריוטי ואלי לאון  

  אז אמנם אבו מאזן לא הטיל פצצה מדינית     
ת השתלחויות והאשמת ישראל ברצח עם, ולא דרש את נסיגת ישראל מיו"ש בתוך שלוש שנים כמו שהכריז בעבר, אבל "פיצה" באמצעות שור   

טרור ואפרטהייד. ראש הממשלה, שיוצא הבוקר לעצרת האו"ם, כינה את דברי אבו מאזן "נאום השקרים והכזבים" ואמר: "אחרי נאום ההונאה 
קרים שמוטחים כלפי של נשיא איראן ונאום ההסתה של אבו מאזן, אומר את האמת של אזרחי ישראל מול כל העולם ואהדוף את ההשמצות והש

  גם בוושינגטון ביקרו את אבו מאזן.." המדינה שלנו
אמר ," כשנת סולידריות עם הפלשתינים, ישראל החליטה להפוך את השנה לשנת רצח עם נגד העם הפלשתיני 4102לאחר שהאו"ם הכריז על "   

ג נשים וילדים ולהרוס את התקווה לשלום. הכיבוש הישראלי אבו מאזן מעל בימת האו"ם, "ישראל החליטה לפעול בניגוד לעמדת העולם ולהרו
 ." הוא צורה מכוערת של טרור בינלאומי

המשיך, "הזהרתי שממשלת ישראל הכובשת מתכננת נכבה חדשה נגד הפלשתינים. אני קורא לעולם למנוע את הנכבה  9.89," בשנת"   
מעונש. העם הפלשתיני דבק    א נשכח ולא נסלח, ופושעי המלחמה לא יימלטואנחנו ל... שמתכננת ישראל ולתמוך במדינה פלשתינית עצמאית



בזכותו הלגיטימית בהגנה על עצמו מול מכונת המלחמה וההרג הישראלית שפועלת במלוא העוצמה כפי שראינו במלחמה בעזה. אלפים נהרגו, 
 ." ויותר מחצי מיליון בני אדם נעקרו מבתיהם. זו השמדה שיטתית

  הוא מומחה להסתהיעלון:    
  על הבנייה ביו"ש אמר אבו מאזן כי ישראל מנהלת מדיניות אפרטהייד נגד הפלשתינים. "אנו מצדיעים   
דרך אגב, ." שבונה התנחלויות על אדמות פלשתיניות שהפקיעה והר ה את בתי התושבים   לכל מי שתומך בנו ומחרים את ישראל הגזענית   

  אלא פשוט לא היתה בה בשל ראש השנה. -ערבית, המשלחת היש אלית לא עזבה את מליאת העצרת במחאה בניגוד לדיווחים בתקשורת ה
מכל מקום, התגובות בישראל לא איחרו לבוא. שר הביטחון משה יעלון אמר: "בנאומו בעצרת האו"ם מוכיח אבו מאזן בפעם המי יודע כמה: לא    

בני עמו, אלא באדם המפיץ שקרים ועסוק בהסתה וזריית דברי שטנה נגד מדינת ישראל. אבו    מדובר במנהיג החותר לשלום ולקידום חייהם של
מאזן הוא לא איש שלום, והוא אינו באמת מעוניין בהסכם עם ישראל, שמשמעו הכרה בבית הלאומי היהודי, שהרי כך לא מתבטא שוב ושוב אדם 

 ." הטוען כי ברצונו להגיע לסיום הסכסוך
ביגדור ליברמן אמר: "דבריו של אבו מאזן מבהירים כי הוא לא רוצה ולא יכול להיות שותף להסדר מדיני הגיוני. אבו מאזן מוכיח בכל שר החוץ א   

 ." פעם מחדש כי הוא איננו איש שלום אלא ממשיכו של ערפאת בדרכים אחרות
תה והפצת שקרים נגד ישראל, מהכחשת השואה בעבר ועד השר גלעד ארדן מסר: "אבו מאזן הוכיח שוב שהמומחיות היחידה שלו היא הס   

כך לא מדבר פרטנר לתהליך מדיני ובטח לא מי שרוצה להביא לפיוס בין העמים. כעת ברור .' נאומו ההזוי באו"ם, שבו האשים אותנו ב'רצח עם
 ." מדוע הוא מתעקש על שותפות עם ארגון הטרור חמאס

מסר: "אבו מאזן תמיד מוצא פינה חמה בלב לרוצחים, למשגרי טילים ובאופן כללי לאויבים שלנו. רעיון  יו"ר הבית היהודי, השר נפתלי בנט,   
המדינה הפלשתינית התעופף השנה יחד עם הטילים ששוגרו לנתב"ג לפני חודשיים, וטוב לדעת שמשגריהם הם החברים של אבו מאזן. כעת 

עמיתו ." יאפשרו לנו פשוט לחיות כאן. מדינה פלשתינית ממערב לירדן היא לא אחד מהםכיוונים חדשים ויצירתיים ש   ישראל צריכה להוביל
לסיעה, השר אורי אריאל, מסר: "נאום אבו מאזן הוא טרור מדיני נגד ישראל. על הטרור הזה צריך להגיב לא רק בנאום באו"ם אלא גם בשטח. 

ואילו סגן ." הגיע הזמן להפסיק את ההקפאה השקטה שהיא פרס לטרור המדיני, ולחזור לבנות בירושלים וביהודה ושומרון, כמו בכל שאר הארץ
   ." ר אופיר אקוניס אמר: "ברור שלא מדובר בפרטנר לשלום, אלא במי שאינו מחמיץ הזדמנות להפיץ את שקרי הפלשתינים ושנאת ישראלהש

ינו גם ראש האופוזיציה ויו"ר מפלגת העבודה, ח"כ יצחק הרצוג, כינה את דברי אבו מאזן שקריים והביע אכזבה מהנאום. "אבו מאזן אינו ידיד וא   
והד. אני מסתייג לחלוטין מדבריו אולם איני שוכח מהו האינטרס הישראלי, ולכן חשוב להזכיר: מוטב לישראל להתנהל מול הרשות בעזה חבר א

ואילו יו"ר מרצ, ח"כ זהבה גלאון, אמרה: "דבריו של אבו מאזן, כי ." ולא מול צבא חמאס ולהמשיך את שיתוף הפעולה הביטחוני ביו"ש
למו"מ בצורתו הקודמת בלי שייקבעו יעד מוגדר ולו"ז להקמת מדינה פלשתינית, מכוונים לזירה הבינלאומית ומשקפים  הפלשתינים לא ישובו

 ." אובדן אמון מוחלט מצידם של הפלשתינים בנתניהו כפרטנר למו"מ לשלום
," פוגעניים שאיכזבו אותנו עמוקות ואותם אנו דוחיםהדברים של אבו מאזן היו קיצוניים מדי גם לאוזני הממשל בוושינגטון. "הנאום כלל אפיונים    

אמרה דוברת מחלקת המדינה ג'ן סאקי, "הצהרות פרובוקטיביות מסוג זה אינן מועילות ומחבלות במאמצים ליצירת אווירה חיובית ולשיקום 
    וקרא לו לתקוף את חמאס ולא את ישראל.ואילו הסנאטור הרפובליקני טד קרוז כינה את דברי אבו מאזן "הוצאת דיבה" ." האמון בין הצדדים
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  אבו מאזן שם קץ לתהליך השלום

  דן מרגלית  

  בכיוון השגוי. חולף זמן רב עד שמחזירים אותו לנקודת ההתחלה.   מאזן. כרגיל בהגיעו לצומת הוא מהסס לרגע, ובוחר לנוע אבו מאזן כמו אבו     
ת. תחת זאת התנהג כמו באסיפת בחירות מתלהמת בכיכר העיר היה צפוי שיישא במרכז האו"ם נאום פייסני למחצה, רודף שלום, ובאנגלי   

  ברמאללה ונשא בערבית נאום תוקפני כאילו הוא מועמד מטעם חמאס.
הוא קומם עליו את כל הקשת הפוליטית הישראלית לבד מזהבה גלאון ממרצ, שגילתה הבנה לנסיבות אשר גרמו לו לנאום באורח כה חריג.    

  פלשתינים אינה קליטה בעידן שבו רוב העולם, לרבות מדינות ערב, משנס מותניים נגד ארגון המדינה האיסלאמית.התוקפנות המילולית של ה
אבו מאזן שם קץ לתהליך השלום בחסות ארה"ב. קיצוניותו הכעיסה גם את וושינגטון. בעיקר מפני שכל העולם הדיפלומטי עמד מקרוב על    

  נטייתו של ראש אש"ף לשקר.
ראה ב"צוק איתן" ניסיון ישראלי להשמדת עם? אם בכלל, הוא היה מאוכזב מהזהירות ומהמידתיות הישראלית בניהול המלחמה כמעט כמו הוא    

נפתלי בנט; והוא קבל על מעצר אנשי חמאס ביהודה ובשומרון בעקבות רצח שלושת הנערים? לא דובים ולא יער, הרי חלק מהם חברי רשת 
  ת משטרו, והוא בירך על כך.חמאס שהתארגנו להפיל א

דיוויד    הסית את יאסר ערפאת להימלט מקמפ ב-...9 רק שאין מקום להפתעה. הוא ממלא באורח מסורתי את תפקיד הזאב בעור של כבש.   
הוד אולמרט ברגע שבו הביע אהוד ברק נכונות לדון בחלוקת ירושלים; ובעצמו ברח מירושלים לרמאללה ולא חזר בלילה שבו הציג בפניו א

  תוכנית פשרנית ומפה ותרנית, שלא היתה כמותה מטעם ישראל מאז מלחמת ששת הימים.
אין ספק שבשלב הנוכחי נטש אבו מאזן את דרך המשא ומתן. הוא חותר לפתרון כפוי ואינו מבין כי המניה הפלשתינית מצויה בירידה בגלל    

ת בין רמאללה לבין עזה. בעולם מוסיפים להיות שותפים לחלק ניכר מטיעוניו נגד בנימין ההתפתחויות האימתניות בעולם הערבי, לרבות המחלוק
אבל התביעה איבדה ממשקלה בהיעדר נכונות פלשתינית  -בעיקר בהתנגדותו להמשך הבנייה בהתנחלויות בעת ניהול המשא ומתן  -נתניהו 

  להידברות.
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ות לשני עמים" יכול להסכים עימו הוא שגם נתניהו לא התכוון ברצינות והכביד על הצד המירב שישראלי סביר המצדד בפתרון של "שתי מדינ   
הפלשתיני בעיקשותו להמשיך ללא מגבלה את הבנייה בהתנחלויות שמחוץ לגושי ההתיישבות. גם אני חושש שראש הממשלה אינו רוצה בפתרון 

  ותו.אלא מה? אבו מאזן הקדים ומחק א," עמים   של "שתי מדינות לשני
נתניהו יגיב מחר בערב על נאומו של אבו מאזן. סביר להניח כי יציגו כמי שאינו מעוניין בשלום. אך נחוץ שראש הממשלה לא יסתפק בכך אלא    

 יתווה משהו, שיאפשר להצביע עליו כמי שמבקש עדיין להחיות את התהליך, וימחק משהו מהחשדות שמא גם הוא עצמו אינו מתכוון להגיע ליעד
  המוצהר של ההסדר.
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  ענפי אותו עץ רעיל" -דאעש וחמאס "  
על איראן: •  אמר רה"מ בפני עצרת האו"ם," באתי לחשוף את השקרים"  

על דאעש: "הייתם מאפשרים לו •  "ממפגני הצביעות הגדולים בהיסטוריה"
  ו מאזן: "אחראי לפשעי המלחמה של חמאס"על אב• "? להעשיר אורניום

  שלמה צזנה  

  עם פמליית רה"מ בניו יורק   

של איראן. בנאומו אתמול מול    הטרור בעזה, מוסר הלחימה של ישראל, האיום החדש מצד ארגון דאעש והאיום הוותיק מצד תוכנית הגרעין     
שאים האלה, והאשים את יו"ר הרשות הפלשתינית אבו מאזן בשיתוף פעולה עם עצרת האו"ם קשר ראש הממשלה בנימין נתניהו בין כל הנו

משגרי טילים של חמאס בגן שעשועים, ליד  -הארגון. מתוך כל הדברים שאמר, ייתכן שתמונה אחת שהציג בפני העולם תהיה שווה אלף מילים 
  ילדים קטנים. ואלו עיקרי הנאום:

  נציגים נכבדים,"   
ן מירושלים כדי לדבר בשם העם שלי, עם ישראל. הגעתי לכאן כדי לחשוף את השקרים הבוטים שנאמרו מעל במה זאת נגד אני מגיע לכא   

  מדינתי ונגד החיילים האמיצים שמגינים עליה.
מקום שאנו  אולם תקוותנו לשלום ותקוות העולם לשלום נמצאות בסכנה, כיוון שכמעט בכל -גבירותי ורבותי, עם ישראל מתפלל לשלום    

מסתכלים, האיסלאם הקיצוני נמצא בתנופה. יש החושבים כי איום זה נראה מוגזם, וזאת מפני שהוא מתחיל בקטן, כמו סרטן שתוקף חלק מסוים 
לכרות את הסרטן גדל ושולח גרורות לאזורים נרחבים יותר ויותר. על מנת להגן על השלום והביטחון בעולם, עלינו    בגוף. אך אם לא מטפלים בו,

  הסרטן הזה בזמן.
בשבוע שעבר, רבות מן המדינות המיוצגות כאן שיבחו, ובצדק, את הנשיא אובאמה על שהוא מוביל את המאבק בדאעש. עם זאת, כמה שבועות    

  קודם לכן, חלק מאותן מדינות שתומכות כעת במאבק נגד דאעש גינו את ישראל על מאבקה בחמאס.
ת שדאעש וחמאס הם שני ענפים של אותו עץ מורעל. דאעש וחמאס חולקים אמונה פנאטית, שאותה הם חותרים לכפות הן כנראה אינן מבינו   

  הרבה מעבר לשטח שבשליטתם כעת.
אמנת חמאס מבהירה שמטרתו המיידית של חמאס היא השמדת ישראל. אולם לחמאס יש שאיפה רחבה יותר. גם הם רוצים ח'ליפות. ככל    

    ליעדיהם האולטימטיביים, חמאס הוא דאעש ודאעש הוא חמאס.שהדבר נוגע 
הנאצים האמינו בגזע עליון; האיסלאמיסטים הקיצוניים מאמינים בדת עליונה. הם רק חלוקים בשאלה מי מביניהם יהיו אדוניה של אותה דת    

  ותן שאיפות.עליונה. השאלה הניצבת לפנינו היא אם למשטר איסלאמי קיצוני יהיה הכוח לממש את א
שנים, איראן חתרה ללא פשרות למילוי המשימה  53איראן. במשך  -יש מקום אחד שבו זה עלול להתרחש בקרוב: המדינה האיסלאמית    

ניצב כאן בשבוע שעבר והזיל דמעות תנין על מה שהוא כינה    הגלובלית שהציב שליטה המייסד, האייתוללה חומייני. נשיא איראן רוחאני
אולי כדאי שיחסוך מאיתנו את הדמעות המזויפות, ובמקום זאת יחליף מילה עם מפקדי משמרות המהפכה האיראנים. .' ליזציה של הטרור'הגלוב



 הוא יכול לבקש מהם לעצור את קמפיין הטרור הגלובלי של איראן. קינתו זו של נשיא איראן על התפשטות הטרור היא אולי אחד ממפגני הצביעות
  וריה.הגדולים בהיסט

אל תתנו למתקפת הקסם המניפולטיבית של איראן לשטות בכם. היא נועדה לדבר אחד: להביא להסרת הסנקציות ולפינוי המכשולים בדרכה    
ה של איראן אל הפצצה. יש הבדל בין איסלאמיסטים קיצונים על גבי טנדרים, חמושים ברובי קלצ'ניקוב, ובין אותם קיצונים חמושים בנשק להשמד

    ונית.המ
  אני זוכר שבשנה שעברה כולם כאן היו מודאגים, ובצדק, מהנשק הכימי בסוריה, כולל האפשרות שהוא ייפול לידיהם של טרוריסטים.   
האם הייתם מאפשרים לדאעש להעשיר אורניום? ודאי שלא. ברגע שאיראן תייצר פצצות אטום, כל הקסם וכל החיוכים לפתע ייעלמו. יש רק    

ולה אחראית אחת להתמודד עם איום זה: לפרק באופן מלא את יכולתה של איראן לייצר נשק גרעיני. אל תטעו. את דאעש חובה למגר. דרך פע
  אולם מיגור דאעש, ובה בעת הותרת איראן כמעצמת סף גרעינית, פירושם ניצחון בקרב אך הפסד במלחמה.

ו הסיבה שמאבקה של ישראל בחמאס אינו רק המאבק שלנו. זהו המאבק שלכם. במשך המאבק נגד האיסלאם הקיצוני אינו אפשרי להפרדה. ז   
יום בקיץ האחרון, חמאס ירה אלפי טילים על ישראל, רבים מהם סופקו על ידי איראן. ישראל הגנה על עצמה בצדק הן מפני מתקפות טילים  31

ף. התמודדנו עם מלחמת תעמולה. במאמץ לזכות באהדת העולם, והן מפני מנהרות טרור. עם זאת, ישראל נאלצה להתמודד עם אתגר נוס
חמאס, החיילים האמיצים    חמאס עשה שימוש ציני באזרחים פלשתינים כמגן אנושי. שעה שמשפחותיהם היו נתונות תחת מתקפות הטילים של

  של צה"ל דבקו בערכים מוסריים גבוהים יותר מאלה של כל צבא אחר בעולם.
ששימשו כדי לתקוף אותנו. אתם רואים שלושה ילדים משחקים לידם.    ות לכם תמונה. נראים בה שני משגרי טילים של חמאסהרשו לי להרא   

אלה הם פשעי המלחמה שבוצעו על ידי חמאס, שותפך לממשלת האחדות הלאומית שאתה עומד בראשה ושאתה  -ואני אומר לנשיא עבאס 
  כדי להגן על ילדיה. חמאס השתמש בילדיו כדי להגן על הטילים שלו.אחראי עליה. ישראל השתמשה בטילים שלה 

  יחסה המוטה של מועצת זכויות האדם כלפי ישראל הוא רק ביטוי אחד לחזרתה במלוא העוצמה של השנאה העתיקה ביותר בעולם.   
  לאומיים המשווים את ישראל לנאצים. אנו שומעים היום אספסוף באירופה הקורא להשמדתם של יהודים בגז. אנו שומעים מנהיגים   
  זו תולדה של מוחות נגועים. ולנגע זה יש שם: הוא קרוי אנטישמיות.   
רצח עם? באיזה יקום מוסרי רצח עם כולל אזהרות לאוכלוסיית האויב להתפנות מאזורי הפגיעה? אני מניח שזה אותו יקום מוסרי שבו אדם    

ה ושממשיך להתעקש על פלשתין נקייה מיהודים יכול לעמוד מעל במה זו ולהאשים את ישראל ברצח עם שכתב חיבור מלא שקרים בנושא השוא
  ובטיהור אתני.

של מדינות ערב. אני מוכן לפשרה היסטורית, לא בגלל שישראל כובשת    אני מאמין שניתן להשיג את השלום באמצעות מעורבותן הפעילה   
ם אמיתי. זאת הסיבה שבכל הסכם שלום, שבוודאי יחייב פשרה טריטוריאלית, תמיד אתעקש על כך אדמה זרה. אולם זה חייב להיות שלו

 ." שישראל תוכל להגן על עצמה בכוחות עצמה מול כל איום
    • • • 
של, אמר כי "ראש ח"כ יריב לוין, למ   כצפוי, הנאום עורר תגובות מגוונות במערכת הפוליטית. בימין בירכו על הדברים: יו"ר הקואליציה   

 ." הממשלה קרע בנאומו את המסכה מעל פניו של אבו מאזן והוכיח שהוא פרטנר לחמאס ולא פרטנר לשלום
מנגד, בשמאל מתחו ביקורת על הנאום. יו"ר סיעת העבודה ח"כ איתן כבל אמר כי "במקום להפוך את נאום השנאה המגונה של אבו מאזן    

יו"ר מרצ זהבה גלאון הוסיפה כי הנאום "הוא ." ל מושיטה יד לשלום, נתניהו העדיף להיות צודק ולא חכםלהזדמנות, ולהראות לעולם שישרא
בתוך כך, ברשות הפלשתינית ציינו כי "במקום לתקוף, נתניהו ." חותמת רשמית לכישלונו של נתניהו לחלץ את ישראל ממעגל הדמים והאלימות

 ." צריך לקחת אחריות על המעשים עצמם
וברת מחלקת המדינה האמריקנית, ג'ן סאקי, הסתייגה מחלקים בנאום, וציינה כי בארה"ב לא פירשו את הדברים כ"הצעה של נתניהו או כל ד   

 ." אדם אחר בישראל שארה"ב תצא למתקפה צבאית נגד חמאס
. שגריר ישראל באו"ם, רון פרושאור, הבהיר כי מון-מזכ"ל האו"ם באן קי   עבודתו של נתניהו בניו יורק לא תמה. היום הוא צפוי לפגוש את   

נתניהו יאמר למזכ"ל שישראל לא תשתף פעולה עם החקירה של המועצה לזכויות אדם באו"ם בנוגע למבצע צוק איתן. מחר צפוי נתניהו לפגוש 
  את נשיא ארה"ב ברק אובאמה.

    בהכנת הידיעה השתתפו מתי טוכפלד, דניאל סיריוטי ואלי לאון   
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  ניתהציונות חזקה מהאשליה הפלשתי  
  צביקה פוגל)' תא"ל )מיל  

-הטרור של חמאס, חיזבאללה, אל   המזרח התיכון הלא צפוי מחייב אותנו לבצע הערכת מצב בכל יום כמעט. העולם הערבי כמרקחה. צבאות     
מהפכנים סורים בלי עתיד,  קאעידה ודאעש מחד גיסא, והמדינות הפגיעות עיראק, מצרים ולבנון מאידך גיסא. חסרי הזהות פלשתינים, סודאנים,

ומנגד מחרחרי האיסלאם הקיצוני איראן, קטאר וטורקיה, שמסכנים את העתיד. כל אלה מייצרים אפשרויות לתרחישים שאפילו המוכשר 
  פור חדש.שבתסריטאי הוליווד לא היה מצליח לדמיין. האויב של אתמול עשוי להיות בעל הברית של מחר, ומה יהיה מחרתיים זה כבר מתכון לסי

העולם המערבי מתחיל להפנים את הסיטואציה שאינה מתיישבת עם ההיגיון ועם השכל הישר, ומתחיל להבין כי הדרך היחידה לעשות סדר    
בברדק היא לא להיכנע לו. אם לא נצליח, בכוחות משותפים בינלאומיים, לטפל בענפי העץ האיסלאמי המורעל הקיצוני היום, ניאלץ לכרות את 

ץ כולו בעתיד הלא רחוק. אף אחד לא רוצה להגיע למלחמת עולם שלישית כשהאיסלאם מחזיק בנשק גרעיני ומחזיר אותנו לתקופת החושך, הע
 ." או כדברי אלברט איינשטיין: "במלחמת העולם הרביעית ישתמשו במקלות ובאבנים

ר לבקש מפוליטיקאי פלשתיני שלא מסוגל לקבל החלטות, שמושיט יד נאומו השקרי וטעון השנאה של אבו מאזן באו"ם היה צפוי. מה כבר אפש   
למנהיגי חמאס בעזה ומנהל מדיניות של דלת מסתובבת עם מחבלי חמאס ביו"ש; וממי שמדבר באנגלית על שלום ועל סובלנות ובערבית 
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הוא פוחד לנפשו    ובה יותר מהשלום איתנו.ספרותית על זכות השיבה. עבור אבו מאזן השגת שקט עם חמאס, שממנו הוא סולד יותר מכל, חש
יותר משהוא דואג לעתיד הפלשתינים. אין לו שמץ מנהיגות וכריזמטיות, הנדרשות ממנהיג שצריך לקבל החלטות מתוך פשרה, שיכולות להפיח 

  תקווה לשלום.
הנאום באו"ם את מחמוד עבאס במלוא תפארתו, זה קיום, מצא לאחר -מי שבנה על אבו מאזן שינהיג את האוכלוסייה הפלשתינית לשלום ולדו   

שהתחנך בדמשק, התבגר כאזרח קטאר וכחבר הנהגת ספטמבר השחור שביצעה את טבח הספורטאים במינכן, וסיים דוקטורט בעבודה 
ובמצג שווא של שעיקרה הכחשת השואה. אבו מאזן הוא מפיח הרוח הגבית בספינה הרעועה של הטרור, שמאמין כי יצליח במילים, בחליפה 

  מסכנות לחסל את מדינת היהודים. אנחנו נלחמים להשכין שלום; הם רוצים שלום כדי להתכונן למלחמה הבאה.
אמר בזמנו יצחק רבין ז"ל, אלא שאויבינו אינם רוצים בשלום. חיזבאללה, עושה דברו של האייתוללה התורן באיראן, ," שלום עושים עם אויבים"   

שלום. חמאס מכיר את המונח אך לא מכיר בנו. הפלשתינים המתונים מכירים בנו בעירבון מוגבל ומכירים את המונח, אך לא  לא מכיר את המונח
מוכנים להיות חלק מהתהליך על משמעויותיו. אי לכך ומתוך הבנת המציאות האזורית, שהיא רק ענף אחד מאותו עץ מורעל, לא נותר לנו אלא 

א להוביל את המצב הנוכחי לקיצוניות. או שהגרורה תטופל או שהאיבר ייגדע, או שהענף יבריא או שנחתוך אותו. להפנים כי הדרך היחידה הי
הפלשתינים צריכים להחליט אם הם כולם יחד באים להסדר ללא נשק וללא איומים, או שהם ממשיכים במלחמות הפנימיות שלהם. בינתיים, אני 

  תק שפתי פוליטיקאים פלשתינים.מעדיף לסמוך על צה"ל ולא להתפתות למ
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 בין בנייה לרצח: המכשול האמיתי לשלום
שנים שאנחנו מחפשים את הסיבה לכך שאין פה שלום. טוב ש'שלום עכשיו' עוזרים לנו לפענח: 

 זה בגלל היהודים שקונים בתים בכסף מלא, ולא בגלל ערבים שרוצחים

   2/10/2014 | זאב קם
ביום שלישי האחרון התבשרנו על שתי בשורות. אחת אופטימית ומבשרת טובות, ואילו השנייה היתה בשורת איוב. הבשורה 

החיובית באה לידי ביטוי באותו דיווח על איכלוס של קבוצת בתים בתושבים יהודיים בעיר דוד בירושלים. קשה להתייחס אחרת 
במו ידיהם ורגליהם את חלום השיבה לעיר שאליה נכספו אבות אבותינו בגולה. להודעה שמספרת על כך שעוד יהודים מגשימים 

אפילו את כינוי הגנאי שמנסים להדביק לאנשים כאלו, מתנחלים, כשמדובר על יהודה ושומרון, אפילו אותו לא ניתן להדביק במקרה 
 . הזה. מאחר ומדובר על בתים קיימים. הם פשוט נרכשו, כדת וכדין, על ידי יהודים

 
הדיווח השני אליו נחשפנו באותו יום היה קשה וקודר. עוד ישראלי נרצח על רקע לאומני )על פי החשד( על ידי ערבים. הפעם היה 
מדובר בנתנאל עראמי, שנרצח ככל הנראה על ידי ערבים שחיבלו בציוד שאיתו עבד באתר הבנייה. נשים לרגע בצד את העובדה 

ר שקורה באופן נדיר )וטוב שכך(, הארץ רועשת וגועשת. מהדורות החדשות לא מרפות מהנושא שכאשר מדובר ברצח של ערבי, דב
במשך ימים רבים. ובעיקר, לא מעט מצעירי המגזר הערבי יוצאים למסעות של פרעות ביהודים. לעומת זאת, כשמדובר ברצח של 

 . , נניח לרגע לעובדות המקוממות הללויהודים, על רקע לאומני, זה עובר לידינו. מחר כבר לא נעסוק בזה. כאמור
עכשיו שימו את שני האירועים שהזכרנו אחד מול השני. איכלוס הבתים בעיר דוד שבירושלים מול רצח היהודי. מה פוגע יותר 
באחווה )המזויפת( בין שני העמים? מה ממסמס יותר את הסיכוי הזעום לתהליך שלום? הרצח או הכניסה לבתים? לכאורה, 

 . ה אמורה להיות קלה. אולם מתברר שהדברים לא כל כך פשוטיםהתשוב
מפלגת מרצ ואת תנועת 'שלום עכשיו'. שם בחרו להוציא הודעות גינוי רק על אחד מהאירועים. ניחשתם נכון. על  קחו לדוגמה את

ושלים מחליטה הממשלה כניסת היהודים לאותם בתים בעיר דוד שנרכשו בכסף מלא. "דווקא באחת התקופות המתוחות במזרח יר
לשבור את הכלים בסילוואן ולהוסיף עוד שמן למדורה ולאפשר לאנשי ימין קיצוני להתגורר בלב השכונה", כתב מזכ"ל תנועת 'שלום 

 . עכשיו' יריב אופנהיימר. "נתניהו וממשלתו ממשיכים במסע ההשפלה של אבו מאזן ובהרס הסיכוי להיפרד לשתי מדינות", הוסיף
ף כל סוף הכל ברור. שנים שאנחנו מחפשים את הסיבה לכך שאין פה שלום בינינו לבין הפלסטינים. טוב שיש את 'שלום עכשיו סו

עכשיו', שעוזרים לנו לפענח את העניין הזה. זה בגלל היהודים שקונים בתים )שוב, כדת וכדין ובכסף מלא( ונכנסים לגור בהם. לא, 
גסים ביהודים. זה בקטנה. הספקנו כבר לשכוח מזה. זה רק הבתים המחורבנים האלו, חס וחלילה, בגלל שהערבים רוצחים ונו

 . שמשום מה נמכרים ברצון רב על ידי בעליהם הערבים ומועברים לידיהם של היהודים
ות? אגב, מה היו אומרים אנשי מרצ ו'שלום עכשיו' אם היה מדובר בערבי שרכש בית ומונעים ממנו להיכנס אליו? אפליה? גזענ

מילה דומה אחרת? אלו הם שוב פעם היהודים האלו, שמעזים להיכנס לבית ששייך להם, ומוחקים בדרך כל סיכוי לפריצת דרך 
לעבר השלום. ומה לגבי אותם ערבים )לא מעטים( שרוצחים ופורעים? זה כבר שולי. בטח לא משהו שהשלום לא יכול להתגבר 

 . עליו
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