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 )الملحق األول( ترميم اإلرهاب"-؛ "ترميم غزة1301.02.11صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

شنت الصحف اإلسرائيلية حملة تحريضية ضد مؤتمر إعمار غزة تحت ادعاء أن أموال التبرعات "ستدعم أعمال اإلرهاب". ونشرت صحيفة 

 ترميم اإلرهاب" كتبها بوعاز بيسموت. -تحت عنوان "ترميم غزة مقالة 1.31..31.3"إسرائيل اليوم" بتاريخ 

قد اختار مصلحة اسرائيلية، فالمنطق يرى أنه اذا كان جاري في خير فأنا في خير، لكن ماذا نفعل اذا كان جاري الفلسطيني  غزةإعمار وقال: "

استولت حماس  2..1أن يمنح حركة حماس االكثرية في المجلس التشريعي في انتخابات ديمقراطية. وبعد سنة ونصف في حزيران  2..1في 

 ما عدا ذلك تاريخا وواقعا لألسف ايضا.بالقوة واصبح  غزةتدعمها ريح انتخابية قوية على قطاع 

مليارات دوالر(، بل باخراج  1يوم قتال شديد ما زال جارنا الفلسطيني ال يدرك أن الطريق الى إعمار غزة ال تمر بالبنك ) 13مشكلتنا أنه بعد 

الفلسطينية أن تظهر عالمات نفور من الحركة حماس من الصورة، وهذا غير سهل في الحقيقة )ومن يعلم ذلك مثلنا(، لكننا كنا نتوقع من السلطة 

العاصية بدل احتضانها حركة اسماعيل هنية، كما عبرت عن ذلك خطبة زعيم السلطة أبو مازن في الجمعية العمومية. ونقول بالمناسبة إنها 

 ".فق سياسي(؟لريح العامة التي تهب على غزة )أخطبة الءمت نفسها مع ا

 

من اجل غزة. وانعقد مؤتمر الدول المانحة لجمع اموال للشعب في غزة، وال مشكلة السرائيل في  القاهرةمس في جند العالم نفسه أوأضاف: "

مجندة اموال للفلسطينيين إثر اتفاقات اوسلو، ونقول لمن نسي  3991اصبحت في مؤتمر باريس في  اسرائيلذلك. ونقول لمن نسي للحقيقة أن 

الى أن ادرك الفتاة الباكستانية )هل تتذكرون جائزة نوبل للسالم؟(، وقد مرت عدة سنوات « مالال»أنها كانت االيام التي أدى فيها عرفات دور 

العالم ما الذي فعله عرفات بالمال، وقد كنا آنذاك أكثر سذاجة. وأصبح أصعب اليوم أن ُنخدع عن أن الدوالرات المخصصة لالنفاق مخصصة 

ط أو للمباني، ومرت عدة سنوات منذ كانت اتفاقات باريس وما زال العالم يرى أن االحتالل االسرائيلي هو مصدر المشكالت في الشرق االوس

 ."ربما حتى في اقليم كشمير

لو ضمن لنا أحد ما أن يخدم المال المواطن الغزي فلربما حولت أنا ايضا اليوم تبرعا متواضعا مني ألن الجار الطيب أفضل من القريب وقال: "

 –رائيل الستهواء قلب الناخب الغزي البعيد. لكن وحماس ما زالت قوية في الصورة وينافس أبو مازن هنية في أيهما أكثر تطرفا بسياسته نحو اس

اصبح واضحا مبلغ كون مؤتمر المانحين ما جاء ليبني شرق اوسط جديد حتى وال غزة جديدة. ويصعب على العالم أن يفهم أنه ال مصلحة 

 لك صحيح.لالسرائيليين اكبر من أن يعيش الغزي بخير ألننا أقرباء، وحينما يعطس الغزي يجب علينا أن نمسح أنوفنا وعكس ذ

وليتنا  مليارات الرهابيي حماس؟ ال! 1مليارات لسكان غزة؟ نعم! هل  1هل  وليست هذه حال البريطاني أو الروسي أو الفرنسي أو الكوري.

 0"نستطيع أن نشتري السذاجة بالمال، لكن ماذا نفعل اذا كانت هذه السلعة قد نفدت عندنا
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)الملحق  "المصلون المسلمون من حماس والحركة االسالمية يعتدون على الشرطة"؛ 1101.02.11صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

 الثاني(

مدعية أنهم يقومون بـ "اعتداءات وأعمال شغب" ضد المصلين حرضت الصحف االسرائيلية ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد األقصى 

ات األمن عليهم واالقتحامات المستمرة من قبل المستوطنين اإلسرائيليين لباحات اليهود والشرطة االسرائيلية، دون التطرق إلى اعتداءات قو

 المسجد. 

"يجب فرض القانون في التي استخدمت جملة من التوراة تعني  1.31..31.3وورد في خبر رئيسي على صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 

 في أعقاب إثارة الشغب من قبل المسلميندل أن تغلق الجبل في وجه الزائرين "منذ بداية السنة غيرت الشرطة سياستها، وبالجبل دون رحمة": 

ولكن في أعقاب أعمال الشغب التي حصلت أمس حذر وزير األمن حيث تقوم بدفعهم إلى داخل المسجد األقصى وتبقي جبل الهيكل مفتوًحا. 

إذا لم يصعد ت إلى جبل الهيكل، سيمنع المسلمون أيًضا من دخوله. "الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش بأنه إذا مست أعمال شغب المسلمين بالزيارا

 اليهود إلى الجبل، فلن يصعد المسلمون أيًضا"، قال الوزير"0

خالل الليل اجتمع عشرات الشبان، من حماس والشق هذه األقوال جاءت في أعقاب صباح ملتهب آخر في جبل الهيكل. وأضاف الخبر: "

ية بهدف إثارة اضطرابات مخططة مسبًقا، جمعوا حجارة ومفرقعات نارية وزجاجات حارقة داخل المسجد األقصى، كي الشمالي للحركة اإلسالم

ضافة لذلك اقام الشبان حواجز لمنع إغالق باب الدخول يتواجهوا مع رجال الشرطة ويمسوا بروتين الزيارات في جبل الهيكل خالل أيام العيد0 إ

داخل المسجد أقام مثيرو المخصصة للنعال التي ُوضعت أمام المسجد، عصي حديدية وألواح خشبية.  خزائنالة األخيرة للمسجد، وذلك بواسط

 الشغب حواجز خشب، كي يستخدموهم كمواقع إللقاء الحجارة والمفرقعات النارية"0 

 

 )الملحق الثالث( لى جبل الهيكل""عصابة من المسلمين المثيرين للشغب تسيطر ع ؛1101.02.11صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ  

 
مواصلة لحملة التحريض في وسائل االعالم االسرائيلية ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد األقصى، نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 

 ليسوا ذريعة إلغالق جبل الهيكل". -تحت عنوان "مثيرو الشغبمقالة كتبها درور ايدار  1.31..31.3
 

والذي يؤدي إلى التصعيد من قبل حن نعرف قوانين الشرق األوسط. القلق من "اشتعال مواجهات" يؤدي إلى "ضبط النفس" من قبلنا، وقال: "ن
تعريف صائب للنبي يرمياهو يصف ما تفعله  -لصوص"عصابة عربية حولت المكان األكثر قدسية بالنسبة للشعب اليهودي إلى "مغارة 

من يسيطر على الجبل، يسيطر على البالد. عرب المنطقة يفهمون  في جبل الهيكل، دون أن يحتج أحد تقريًبا0 مجموعة معروفة من المسلمين
كان األكثر قدسية حتى في صالتهم هم يديرون ظهورهم لقبة الصخرة، الم -جًداذلك أفضل منا. إنهم ال يتجمعون في جبل الهيكل ألنهم متدينون 

 في بيت مقدسنا".
 

بسائر ت إسالمية معروفة ُتَشّغل مثيري شغب عرب، الذين يقومون بإذالل اليهود الصاعدين إلى الجبل ويهددون بـ "حريق" وجماعاوأضاف: "
الخضراوات الجهادية من مدرسة صوت الرعد في غزة0 إذا كان اليهود غير قادرين على الصعود بهدوء إلى الجبل، يجب أن ال يصعد 

ستطيع فرض الهدوء التام في جبل الهيكل. وجود عشرات مثيري الشغب ليس مبرًرا إلغالق الجبل. من شرطة إسرائيل تالمسلمون أيًضا0 
إذا كان المسلمون ال يحترمون مسجدهم ويحولونه إلى قلعة اختلت به. األوغاد التي الممكن بالطبع اقتحام المسجد والسيطرة على عصابة 

الهيكل فقط؛ مجموعات من عرب القدس تريد المس برؤيا توحيد المدينة، وبرعاية "سياسة وذلك ليس في جبل  هجوم، لماذا علينا احترامهم؟
 بالقطار السريع وبسائر المباني الجماهيرية وبكل ما له عالقة بالحكم". يلحقون األضراراالحتواء" 

 
" أعمال شغب صغيرة، يحصل على حرب0 من ال "ممنوع ابداء الضعف0 لقد تعلمنا أنه في منطقتنا: من يبدي "تفهًما" للعنف و "يحتويوقال: 

 يقوم بتفكيك التجمعات الوقحة لإلسالميين في جبل الهيكل وشرقي القدس، سُيطالب الحًقا لمواجهة اضطرابات أوسع بكثير"0 
 
 
     
  



 )الملحق الرابع( ؛ ارهاب حماس ورام هللا1101.02.11صحيفة "يديعوت احرونوت"؛ بتاريخ 

تحريض ضد إعادة إعمار ما دمرته الحرب اإلسرائيلية األخيرة ضد غزة نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" بتاريخ مواصلة لحملة ال

 مقالة كتبها الياكيم هعتسني.  1.31..31.3

رائيل ألول وقال: "اتفق منسق العمليات مع "رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية" على إدخال مواد بناء ومعدات آلية كثيرة إلى القطاع. وسمحت إس

إلى إسرائيل. وهم ُيمكنون من التصدير الزراعي وسُيسمح لعمال من غزة بالعمل  ..1مرة أللف غزي بزيارة جبل الهيكل. وُيسمح اليوم بدخول 

ن رجال آالف م 1حماس( في غزة. وسينشر قريبا بمباركة نتنياهو  –في إسرائيل. وافقت حكومة الليكود على أن تجتمع "حكومة الوفاق" )فتح 

"حرس رئاسة" سلطة رام هللا في المعابر الحدودية، برغم إعالن حماس بأن "هؤالء المراقبين" سيكونون خاضعين لها. وتحول أيضا مقدمات 

 رواتب موظفي حماس".

 

س وإما السالم مع أضاف: "سّوى نتنياهو في خطبته في األمم المتحدة بين حماس وداعش ودعا أبو مازن إلى االختيار فإما الوفاق مع حما

إسرائيل. وما إن عاد إلى البالد حتى أصبح يتعاون مع حكومة تسمى "حكومة وفاق" أو "وحدة"، فوفاق ووحدة مع من؟ مع حماس. وذلك في 

ء أنفاق. إذا كان قد حين تعلن كتائب القسام تجنيدا عاما )"كتائب شعبية"(، وتدريبات على إطالق النار استعدادا للجولة القادمة، بل تعلن إعادة بنا

حدث تغيير سياسة مفرط جدا نحو حماس فكيف لم نسمع بذلك القرار؟ ومن الذي قرر؟ وما هي تعليالت التحول؟ ويوجد تحول أيضا نحو الشريك 

عضو ووقعت على في "الوفاق" أبو مازن. وللتذكير نقول إن رام هللا نقضت اتفاق أوسلو وأحرزت اعترافا من األمم المتحدة بأنها دولة غير 

مواثيق دولية. وأضافت "جريمة إلى خطيئة" بإدخالها إلى ما تحت "الدولة" منظمة اإلرهاب حماس )"حكومة الوفاق"(، وحينما بصقت في 

التي وجوهنا باتهامنا في محكمة الجنايات الدولية في الهاي بجرائم حرب في عملية الرصاص المصبوب. وبلغت ذروة "الوقاحة" في تلك الخطبة 

 عرضت إسرائيل على أنها دولة فصل عنصرية ومنفذة "قتل شعب".

 

وقد بلغ أبو مازن قمة التحرش بطلبه إلى قال: "قال نتنياهو في خطبته جوابا صائبا وهو أن منكر كارثة اليهود يقذف دولة اليهود بفرية كارثة. 

ونهاية التظاهر بالتفاوض0 وهكذا  2.12مل حتى تشرين الثاني مجلس األمن أن ُيعرض على إسرائيل إنذار تسوية قسرية مع انسحاب كا

ونسأل: من الذي استقر رأيه على قلب صفحة كل "جرائم"  تعاون "إرهاب غزة الفتاك وإرهاب رام هللا السياسي" بوحدة خنق لعنق إسرائيل0

إدخال حماس في "الخليط" الفلسطيني في "يهودا  رام هللا وعلى التعاون مع "رئيس حكومة الوفاق" رامي الحمد هللا، وتجاهل أنه يجسد

ة فما والسامرة"؟ وما هي تعليالت القرار؟ ولما كانت كل تلك القرارات المصيرية قد اتخذها "مطبخ صغير" ما ولم تتخذ في أية حلقة رسمية ملزم

م المتحدة أن تراقب كل كيس أسمنت ُيدخل الى ولماذا ال يسأل أحد كيف يعتمد نتنياهو على األمهو معنى صمت النعاج لإلعالن والساسة؟ 

وهي نفس األمم المتحدة التي تلقت منا قذائف صاروخية خزنتها حماس في مدرستها ونقلتها الى حماس؟ ومن هم "األوروبيون"  –القطاع 

شروع المليارات المخصص في ظاهر ؟ وكيف نضمن أال يتم استغالل مالذين يفترض أن يراقبوا؟ أهم الذين هربوا من هناك في الجولة السابقة

لماذا األمر إلعمار غزة، ألحداث حقائق منتهية ودولية مضادة إلسرائيل؟ إن العالم لم يسهم بشيء إلعادة بناء ما خلفته حروب أخرى من دمار، ف

أن نساعد على ذلك؟ إننا نعيد البناء يفعل ذلك في غزة خاصة؟ أربما يكون تجندهم هنا ضدنا أكثر من أن يكون دعما للفلسطينيين؟ وكيف نستطيع 

فتح التي هي عدو. قد يكون عند متخذي القرارات أجوبة جيدة عن كل هذه األسئلة، لكننا لم نسمعها إلى اآلن برغم أن  –تحت سلطة حماس 

 للجمهور حق في المعرفة في الدول الديمقراطية. فليأتوا من فضلهم ولُيفسروا".

 

 

 

 

 

 



  "العرب مثيرو الشغب يعتدون على الشرطة" ؛1101.02.11ة األخبار المركزية؛ بتاريخ القنال العاشرة؛ نشر

 العاشرةاستمراًرا لحملة التحريض التي شنتها وسائل االعالم االسرائيلية ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد األقصى، بثت القنال االسرائيلية 

 صلين بـ "مثيري الشغب العرب". فت المخبًرا حول الموضوع ووص 1.31..31.3بتاريخ 

مواجهات جرت اليوم بين قوات الشرطة ومثيري شغب عرب قاموا بإلقاء الحجارة تجاههم في القدس0 اليوم أصيب ثالثة وقالت المذيعة: "

 0 "رجال شرطة في مواجهات مع مثيري الشغب في جبل الهيكل

 

 )الملحق الخامس(" حشيين االسماعيليينالمتو"سكان غزة  ؛ 1101.02.11موقع "إن آر جي"؛ بتاريخ 

انتقد من خاللها ما وصفه بـ "تعاون اسرائيل" مع المجتمع الدولي في  1.31..31.3كتب بوعاز شابيرا مقالة نشرها موقع "إن آر جي" بتاريخ 

 اعمار غزة، ووصف سكان غزة  بالمتوحشيين االسماعيليين.

وهكذا تتألق كذبة القرن الكبيرة بشأن النواع واالستمرار في مسار حياتنا في روتين مخدر. وقال: "تعودنا على طرح االكاذيب من جميع ا

من  الوجود المزعوم لـ " الشعب الفلسطيني" وهكذا تعودنا على التعويذة الفارغة والتي بحسبها يرد جيش الدفاع االسرائيلي على اطالق النار

 ".هناك حقا حرية عبادة لليهود في دولتهم غزة0 وهكذا نعيش وكأن جبل الهيكل بيدنا، وكأن

تلك  وأضاف: "كلها اكاذيب. وبشكل غير متوقع تسيطر كذبة اضافية على الخطاب العام ، كذبة كلها حماقة. التي تقول انه يجب اعادة تأهيل غزة،

ق. كل شيء مسموح من اجل اثارة من يريدون التي ُدمرت في الحرب/ العملية االخيرة التي يقف على اطاللها ضمير "المجتمع الدولي" المناف

 اساءتنا".

 

غزة التي قامت فيها اغلبية ساحقة من الوحوش االسماعيليين بتتويج ابناء الشيطان من حماس، غزة التي تركع وتسائل: " اعادة تأهيل غزة؟ 

التي تفجر نفسها في شوارع تل ابيب واجزاء الجثث  . غزة ليحيى عياش ومحمد ضيف، اولئك القتلة الذين مهتهم وحرفتهم قتل اليهود االبرياء

هي غزة نفسها حيث ال يوجد والدم في الشوارع، ورجال غزة ونسائها واطفالها يخرجون الى الشوارع محتفلين ويوزعون الحلويات والكنافة. 

يل بالضعفاء0 وفيها يحتفل الفساد، شهوة والتنك بها قانون وليس هناك عدالة0 ناهيك عن الشفقة0 هذه مدينة الجحور واالنفاق والقتل والسرقة،

 القتل تستخدم كبلطة لضربنا نحن اليهود، وإلبادتنا جسدًيا"0 

 " االمر غير المعقول اننا نقوم بنقل الوقود واالسمنت والغذاء واالدوية واالجهزة الكهربائية واالموال الى القتلة، يجب ان يكون لذلكوقال: 

 نهاية"0

 

 

 )الملحق السادس( على عكس الصهيونية ؛ الفلسطينية هي عنصرية1101.02.11جي"؛ بتاريخ  موقع "إن آر

 

 1.31..31.3مقاله الذي نشره موقع "إن آر جي" بتاريخ  ،مدير حركة ام ترتسوا اليمينية  ،بيلج متانبدأ هكذا "الفلسطينية هي عنصرية" 

ان الفلسطينيين يتعاملون بطريقة عنصرية مع  وادعى "يهود في دخول المسجد االقصىتقف امام حق ال والذي ادعى من خاللها ان "الفلسطينية

 اليهود.

على عكس الصهيونية، التي سعت دائما  ليهود في تقرير مصيرهم القومي،الفلسطينية هي عنصرية0 عنصرية النها ترفض تماما حق اوقال: " 

 نة الكاملة والمتساوية" كما جاء في اعالن االستقالل".. "على اساس المواطللعيش المشترك مع العرب في اسرائيل



لم يتبقى المملكة االردنية التي تشغل وتمول الوقف وعماله. الوقف يحدد ما المسموح والممنوع. فعليا،  بأيدي. وأضاف: " جبل الهيكل ليس بأيدينا

ال يسمح السرائيل بوضعها الن الوقف ال يسمح بذلك. ومع ذلك، من المذابح. حتى الكاميرات االمنية  شيء سوى الترتيبات االمنية ومنع نحن لنا

على اليهود التمتمة كي ال تفسر بانها صالة. ويحظر االنحناء باتجاه قبة من خالله غير الواضح كيف وصلنا الى هذا الوضع الذي يحظر 

بقية اعالم الدول. اضافة الى ذلك فإن بينما تسمح  – الصخرة. ويحظر ادخال الكتب المقدسة وال حتى اصغرها وبالتأكيد ليس علم اسرائيل

قوانين قاسية ضد اليهود كما في جبل الهيكل. المكان الوحيد الذي يذكر  يفرضالزيارة تكون محددة لثالث ساعات يوميا. ال يوجد مكان بالعالم 

 ي في جنوب افريقيا".بمعاملة اليهود هو ربما معاملة السود في مدينة كيب تاون خالل نظام الفصل العنصر

سط وأضاف: " يا للعار. وصلنا الى هذه العبثية التي فيها الصهيونية اعتمدت خط الحركة القومية العنصري. يدور الحديث عن انتهاك سافر ألب

لممتلكات؟ تم سحب حقوق االنسان دون اي سبب يقبله العقل. ما الذي فعله اليهود حتى تكون حركتهم مقيدة وحرية الدين والحق في االمن وا

، فهو عنصري من الحقوق الديموقراطية هذه من اليهود الذين طالبوا بالدخول الى جبل الهيكل فقط بسبب " الشريك" في السيطرة على المكان

 النوع االلماني0 هذا ليس سببا كافيا"0

يل، يطلقون االلعاب النارية، الزجاجات الحارقة الل ذيعتصمون في المكان من العرب عنفا قاسيا ضد اليهود0 يمارس"في كل عيد، وقال: 

دولة اسرائيل انتهاك ن توقف حان الوقت أل والحجارة على رجال الشرطة0 بينما دولة اسرائيل تقف وتشدد الحدود على نفسها في المكان0

ساسية. واذا كان ذلك يزعج "الشريك" الصالة وحرية التعبير االبحقوق االنسان للمواطنين اليهود الذين يزورون جبل الهيكل وتسمح لهم 

على  العنصري من االردن، فإننا نتدبر امورنا بدونه.  هذه دولة يهودية وديموقراطية. وليست ارستقراطية عرقية للعائلة الهاشمية. التي حصلت

 الحكم بصفقة مريبة مع المحتل البريطاني الذي اصبح هو بنفسه مسخرة التاريخ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حق األول:المل

  שיקום הטרור -שיקום עזה 
  בועז ביסמוט  

להעניק  ב-2..1 שלי טוב, לי טוב. אבל מה לעשות והשכן הפלשתיני שלי בחר   שיקום עזה הוא אינטרס ישראלי. ההיגיון רוצה שאם לשכן     
ח אלקטורלית גבית כבר השתלט בכוח על חמאס עם רו 2..1, בבחירות דמוקרטיות רוב לתנועת חמאס בפרלמנט. כעבור שנה וחצי, ביוני

  רצועת עזה. השאר היסטוריה ולצערנו גם אקטואליה.
( 1 ימי לחימה קשים הקיץ, לכולנו, השכן הפלשתיני עדיין לא מבין שהדרך לשיקום עזה לא עוברת בבנק 15הבעיה שלנו היא שגם אחרי    

כמונו יודעים( אבל היינו מצפים מהרשות לגלות סימני סלידה מהתנועה    וט )מיאלא בהוצאת חמאס מהתמונה. זה אמנם לא פש,) מיליארד דולר
הסוררת במקום חיבוק כלפי התנועה של איסמעיל הנייה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בנאומו של מנהיג הרשות אבו מאזן בעצרת הכללית של 

 )? יניהאו"ם. נאום, אגב, שהתאים עצמו לרוח הציבורית המנשבת בעזה )אופק מד
העולם התגייס אתמול בקהיר למען עזה. ועידת התורמות התכנסה כדי לגייס כספים למען העם בעזה. לישראל אין עם זה בעיה. למען האמת,    

למגייסת הכספים של הפלשתינים בעקבות הסכמי אוסלו. למי ששכח, היו אלה הימים  ב-91' ישראל, למי ששכח, הפכה בוועידת פאריס
עד שהעולם הבין מה עשה ערפאת עם  -כמה שנים עברו )? הנערה מפקיסטן )פרס נובל לשלום, זוכרים," כב בתפקיד "מלאלהכי   שערפאת

הכסף. היינו אז יותר תמימים. היום קצת יותר קשה לסבן אותנו שהדולרים המיועדים למנהרות מיועדים למבנים. עברו כמה שנים מאז הסכמי 
 )...(  ירפאריס ומבחינת העולם הכיבוש הישראלי הוא עדיין מקור הבעיות במזרח התיכון, ואולי אפילו בחבל קשמ

אם מישהו יכול היה להבטיח לנו שהכסף ישרת את האזרח העזתי, ייתכן שגם אני הייתי מעביר עוד היום תרומה צנועה משלי. כי הלוא טוב שכן    
ב הבוחר חזק בתמונה ואבו מאזן מתחרה בהנייה מי יותר קיצוני במדיניות כלפי ישראל כדי לכבוש את ל   טוב מקרוב רחוק. אבל כשחמאס עדיין

ברור עד כמה גם ועידת התורמות לא באה לבנות מזרח תיכון חדש ואפילו לא עזה חדשה. לעולם קשה לתפוס שלישראלים יש אינטרס  -העזתי 
כי קרובים אנו, וכשהעזתי מתעטש אנו צריכים לקנח את האף. ולהפך. זה לא המקרה של הבריטי, של הרוסי,  -גדול משלהם שלעזתי יהיה טוב 

מיליארד לטרוריסטים של חמאס? לא! הלוואי שאפשר היה גם לקנות תמימות בכסף.  4מיליארד לתושבי עזה? כן!  4צרפתי ושל הקוריאני. של ה
 ... מה לעשות שהמצרך הזה אזל אצלנו
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 الملحق الثاني:

  ייקוב הדין את ההר  
צעירים קיצונים התכוננו עם אבנים ובקבוקי •  עוד בוקר סוער על הר הבית  

רה"מ: •  במסגד אך המשטרה הפתיעה ונעלה אותם -אקצא -תבערה באל
  "נשמור על הסטטוס קוו, נגן על חופש הפולחן"

  שלמה צזנה וגדעון אלון  

מאז ראש השנה שינתה המשטרה מדיניות, וכעת במקום לסגור את הר הבית למבקרים בעקבות התפרעות של מוסלמים היא פשוט הודפת      
א שאחרי ההתפרעות של אתמול הזהיר השר לביטחון הפנים יצחק אקצא ומשאירה את הר הבית פתוח. אל-אותם פנימה לתוך מסגד אל

בהר הבית, גם המוסלמים לא יורשו להיכנס. "אם לא יעלו היהודים להר, גם המוסלמים    אהרונוביץ' שאם התפרעויות המוסלמים יפגעו בביקורים
  אמר השר.," לא יעלו

ך הלילה התארגנו עשרות צעירים, אנשי חמאס והפלג הצפוני של התנועה הדברים האלה באו בעקבות עוד בוקר סוער בהר הבית. במהל   
  אקצא,-האיסלאמית להתפרעות מתוכננת, אספו אבנים וזיקוקי דינור והכינו בקבוקי תבערה בתוך מסגד אל

מניעה של סגירת דלת נוסף על כך, הקימו הצעירים מחסומים ל   להתעמת עם השוטרים ולפגוע בשי גרת הביקורים בהר הבית בימי החג   
הכניסה האחרונה למסגד, וזאת באמצעות ארונות נעליים שמוסמרו לדלתות המסגד, מוטות ברזל, קרשים מעץ וגדר תיל שקובעה לדלתות. 

    בתוך המסגד הקימו המתפרעים מחסומי עץ, כדי שישמשו עמדות להשלכת אבנים וזיקוקים.
הפורעים. מייד לאחר תפילת השחר, כוח    נות התכוננה. משטרת ירושלים לשבש את תוכניתבעקבות זיהוי ההכ -מבקרים בהר  099כדי    

בפיקודו של מפקד המחוז, ניצב יוסי פריינטי, נכנס למתחם הר הבית והפתיע את הצעירים, שנמלטו לתוך המסגד, התבצרו מאחורי המחסומים 
פו אותם תוך כדי שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, הסירו את כל המחסומים המאולתרים ויידו אבנים וזיקוקים לעבר השוטרים. השוטרים הד

לחקירה ארבעה צעירים ערבים    ונעלו את דלתות המסגד, בעוד רעולי הפנים הפורעים נותרים בתוכו. בהמשך היום עצרו שוטרי מרחב דוד
  בחשד למעורבות בהפרת הסדר בהר הבית והתבצרות במסגד.

  מבקרים. מ-..9 בניגוד לשלשום. אתמול ביקרו בהר יותר -יפשרה להשאיר את הר הבית פתוח למבקרים נעילת המתפרעים א   
השר אהרונוביץ' ביקר אתמול בכותל והתייחס למצב בהר. "ההחלטה לסגירה )שלשום( התקבלה לנוכח שיקולים מבצעיים של מפקד המחוז    

לא נאפשר הפרות סדר בהר הבית ולא זריקות .) את הר הבית אם יש חשש )למהומות והמפכ"ל, ורק אלו יקבלו את ההחלטה המקצועית לסגור
 ." אבנים על בתי יהודים או ניפוץ מצבות בהר הזיתים

מון בירושלים. "אני מחויב וישראל מחויבת לשמירה על -סוגיית הר הבית עלתה גם בשיחה בין רה"מ בנימין נתניהו למזכ"ל האו"ם באן קי   
אמר נתניהו, "קיצונים פלשתינים גרמו לאלימות הזאת על ידי הסתה והפצת שמועות ," בדיוק כפי שהוא היה במשך עשרות שניםהסטטוס קוו 

   שקריות וחסרות בסיס לגבי איום ישראלי מדומה על המקומות הקדושים למוסלמים. אין דבר רחוק יותר מן האמת. ישראל מקפידה באדיקות על
על זכותם של בני כל הדתות להתפלל במקומות הקדושים שלהם. ישראל תמשיך לשמור על הסדר ועל חופש הגנת המקומות הקדושים ו

 ." הפולחן
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אמרה אתמול: "פעילות רופסת של המשטרה לאורך שנים מול הפורעים המוסלמים בהר ,) יו"ר ועדת הפנים של הכנסת, ח"כ מירי רגב )הליכוד   
לדבריה, "המציאות שבה מוסלמים פוגעים בכוונה בשוטרים ונוקטים אלימות כדי ." אין דין ואין דיין הבית היא שהביאה למצב שבו למוסלמים

אמר: ,) סגן יו"ר הכנסת, ח"כ משה פייגלין )ליכוד." למנוע עליית יהודים להר היא בעקבות מדיניות של רפיון של המשטרה מול הפורעים הקיצונים
ראש הממשלה בדבר ניצחון על חמאס והעברת מסר ההרתעה לחיזבאללה מתנפצים אל סלע  "חמאס ודאעש השתלטו על הר הבית. דברי

 ." המציאות בהר הבית
   מפקד המחוז ניצב,' במקביל, אתמול התקיים בירושלים דיון בנושא יידויי האבנים לעבר הרכבת הקלה. בדיון השתתפו השר אהרונוביץ   

 .) מרחב ציון וגורמי עיריית ירושלים )ראו ידיעה בעמוד זהפריינטי, מנכ"ל סיטיפס ירון רביד, קציני 
פעילויות גלויות וסמויות. מיום    בתחילת החודש הקודם הקים מפקד המחוז צוות משימה לטיפול בפגיעה ברכבת הקל . מדי יום מתבצעות   

ות. "אנחנו מעריכים מ את עבודת המשטרה, תחילת הפעילות יש בממוצע אירוע תקיפה אחד כלפי הרכבת גורם בסיטיפס היה אופטימי פח
 ." שנראית יותר בזמן האחרון, אבל איננו יכולים לבשר על שיפור במספר יידויי האבנים

    צילום: אי.אף.פי   
 

 الملحق الثالث:

  לא עילה לסגירת ההר -המתפרעים 
  דרור אידר  

שמוביל להסלמה מצד אספסוף ערבי שהפך את ,    ות" מוביל ל"איפוק" מצידנואנחנו מכירים את חוקי המזרח התיכון. החשש מ"הצתת המהומ     
הגדרה קולעת של הנביא ירמיהו למה שעושה קבוצה ידועה של מוסלמים בהר הבית,  -המקום הקדוש ביותר לעם היהודי ל"מערת פריצים" 

  כמעט באין מוחה.
אפילו שם  -יתנו. הם לא מתקבצים בהר הבית מפני דתיות יתרה שאחזה בהם השולט בהר, שולט בארץ. ערביי האזור מבינים זאת טוב מא   

  בתפילתם הם מפנים אחוריהם לעבר כיפת הסלע, מקום קודש הקודשים של בית מקדשנו.
 קבוצות איסלאמיסטיות מוכרות מפעילות מתפרעים ערבים, המשפילים דרך קבע עולי רגל יהודים ומאיימים ב"תבערה" ובשאר ירקות   

    ג'יהאדיסטיים מבית המדרש של קול הרעם מעזה.
אם יהודים אינם יכולים לעלות בשקט להר הבית, גם מוסלמים לא יעלו. משטרת ישראל יכולה גם יכולה לאכוף שקט מוחלט בהר הבית. עשרות    

ה בתוכו. אם המוסלמים אינם מכבדים מתפרעים אינם עילה לסגירת ההר. אפשר בהחלט לפרוץ למסגד ולהשתלט על חבורת הבריונים שהסתגר
  את בית תפילתם והופכים אותו למבצר התקפי, מדוע עלינו לכבדם?

ולא רק בהר הבית; קבוצות בקרב ערביי ירושלים מבקשות לפגוע בחזון איחוד העיר, ובחסות "מדיניות ההכלה" פוגעים ברכבת הקלה ובשלל    
  מבני ציבור וסממני שלטון.

תפקידו של השר לביטחון הפנים לדפוק על שולחן המפכ"ל ולדרוש פעולה נחושה. ואם השר לביטחון ," הססת או בוחרת "להכילאם המשטרה מ   
  ויגער בהם כפי שעשה.   הפנים עסוק בהערות למפכ"ל, יבוא רה"מ

, יקבל מלחמה על ראשו. מי שלא לחםם אסור להפגין חולשה. למדנו כבר באזורנו: מי שמגלה "הבנה" לאלימות ו"מכיל" התפרעויות קטנות   
בדאעש בהיותם מתי מספר, אלא בחר להטילל עליהם פצצות מהאוויר בלא להתעמת איתם, יידרש למלחמת קודש נרחבת. מי שלא מפרק 

  התארגנויות חצופות של איסלאמיסטים בהר הבית ובמזרח ירושלים, יידרש להתמודד עם מהומות נרחבות בהרבה.
. אבותינו נהגו למלא את רחובותת ירושלים והר הבית בחג, להתפלל לשלום העול ם ולבקש חורף גשום. מוכרחים להסיר את סוכות היום   

רא לכל •ית תפילה י• יתי• החרפה מעל עמנו ולבטל את האבסורד, שלפיו יהודי לא יכול אפילו למלמל פסוקי תפילה במקום שעליו נאמר "כי
 ." העמים

 
לחלק 
 הקודם

 

 

חלק ל
 הבא
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 שקר מקובל: למה לשקם את עזה?

כאילו לא הרוויחו  גם בישראל משתפים פעולה עם הדחף הבינלאומי להעתיר על מבקשי נפשנו כסף וציוד,

 ביושר את שעוללה להם המלחמה. די כבר לשקר לכולנו

  Share on facebookShare on twitter 19:.3 1.31/.31/3|  בעז שפירא

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/633/541.html?hp=1&cat=479#talkback
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/633/541.html?hp=1&cat=479#talkback
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/633/541.html?hp=1&cat=479#talkback
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/633/541.html?hp=1&cat=479
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/633/541.html?hp=1&cat=479
http://www.nrg.co.il/online/RSS/8248191_opinions.xml


  הבינלאומית הקהילה,חמאס ,שיקום עזה תגיות:

להמשיך במסלול חיינו בשגרה מרדימה משהו. כך מככב לו השקר הגדול של והסוגים ו התרגלנו בעוונותינו להסכין עם שקרים מכל המינים

במלוא עומתו לירי תלול מסלול מעזה. כך  בדבר קיומו כביכול של "עם פלסטיני", כך הורגלנו למנטרות החלולות לפיהן צה"ל מגיב המאה

  נתם ועוד ועוד.....באמת חופש פולחן דתי ליהודים במדי אנו חיים כאילו הר הבית בידינו, כאילו יש

 

  הכול שקרים.

 

צדק, לפיו יש לעשות לשיקום עזה, זו שנהרסה  והנה באופן צפוי לחלוטין משתלט על השיח הציבורי שקר נוסף שכולו איוולת ואי

 מבקשי מייסרות את המצפון הצבוע של ה"קהילייה הבינלאומית". הכול כשר על מנת לקומם את במלחמה/מבצע האחרון עד כי חורבותיה

  רעתנו, להעמידם על רגליהם ולהכשירם למערכת השמד הבאה אותם הם זוממים.

 

באלה עוכרי ישראל אין ולא צריכות להיות  שמג'ון קרי, קתלין אשטון וחבריה הלבנבנים, המועצה ל"זכויות אדם" של האו"ם וכיוצא בעוד

  יימרים להנהיג אותנו משתפים פעולה עם זה השקר.ארץ ופוליטיקאים המת ציפיות חיוביות, הרי שפלא הוא הכיצד שועי

 

  עזה ?! לשקם את

 

השטן מהחמס, אותה עזה שסוגדת ליחיה עיאש ולמוחמד  אותה עזה שרוב מוחץ של פראי האדם הישמעאלים החיים בה המליכו את בני

וחלקי  וצץ אוטובוס ברחובות תל אביבאומנותם רצח המוני של יהודים חפים מפשע. אותה עזה שבהתפ דף שני ארכי רוצחים שמלאכתם

  עיר וחוגגים בחלוקת כנאפה ומיני תופינים... גופות ודם נאספים על ידי צדיקי זק"א יוצאים גברים נשים וטף לצמתים ולרחובה של

תעללים בחלשים רוצחים וגונבים, בתוכה מ אותה עזה שם אין משפט ובה אין צדק. שלא לדבר על רחמים. זו עיר מחילות ומנהרות בה זו

 הרצח גם וכל הסדום הזו משמשת קרדום להכות בנו היהודים, להשמיד ולאבד, כן, פיזית וממליכים רשעים. השחיתות חוגגת שם, תאוות

  ממש.

 

תושבי עזה ופרנסיה ביושר, אם יאה להתבטא כך באשר  את העופרת אותה יצקנו על עזה ואת הצוק אותו המטנו על ראשם הרוויחו

  מושתת על רשע הרס ורצח. ת רוצחים ופראי אדם שפרנסתםלכנופיו

 

 -כסף מזומן ממש  -מזון, תרופות, מכשירי חשמל וגם משאיות עמוסות בשטרות , האבסורד הנוהג לפיו אנו מעבירים לרוצחים דלק, בטון

לרובע בעזה. ישראל  החשמלבעיצומם של הקרבות קרסה אספקת  –לו סוף. כבר נדרשתי בעבר לדוגמא סוריאליסטית  חייב שיהיה

למקום והרוצחים ירו על הפועלים בעודם מתקנים את התקלה...  נדרשה )ומייד צייתה...( לשלוח צוות שיתקן התשתיות. הצוות נשלח

  במציאות ההזויה בה אנו חיים. לאסוננו המקרה דנן ארע

 

   יד מרדכי, תושבי שדרות, נתיב העשרה, בארי, –אמרו לי אתם 

הכלכלי ב"עוטף"  עוטף עזה חיים שנים תחת הפגזות וטרור ההופכים את הבלתי צפוי לצפוי ובכל רגע. המצב כל מה שמכונהאשקלון ו

ודורשי שלום היו לבני ערובה בידי הרוצחים הישמעאלים מעזה.  איננו מן המשובחים. מאות אלפי אזרחים שלווים ותמימים החפצים בחיים

  זה וזו של ה"עוטף", את מי צודק יותר לשקם?של ע זו -מבין שתי האוכלוסיות 

 

בדבר  שמנהיגינו מתוך חולשת דעת ואובדן דרך חוטאים פעמיים. הם משתפים פעולה עם השקר הנ"ל השאלה רטורית כמובן. אלא

  ה"צורך" בשיקום עזה היא סדום ובו בזמן מלעיטים אותנו בשקר הנורא.

 

 רינו.דם יקי  שבענו מהנזיד הזה שכולו רווי די,
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 הר הבית: אימצנו גזענות מכוערת

ההר אוחז בגישה  נו בהחזקתהזכויות הבסיסיות ביותר של היהודים בהר הבית נרמסות, בגלל שהשותף של

 גזענית. וישראל משתפת פעולה

  Share on facebookShare on twitter 19:.3 1.31/.31/3|  מתן פלג
  הר הבית תגיות:

 לאומית. להבדיל מן הציונות-דוחה באופן מוחלט את זכותם של היהודים להגדרה עצמית הפלסטיניות היא גזענות. היא גזענות מפני שהיא

  שנכתב במגילת העצמאות. יים משותפים עם ערביי הארץ, "על יסוד אזרחות מלאה ושווה..." כפילמשל, שחתרה תמיד לח

 

המפגש בין שתי תפיסות העולם הללו. כך עוד בטרם הקמת המדינה: מהנפת  הר הבית היה ונותר שסתום הלחץ הרגיש ביותר לנקודת

רוצים לבנות את בית  ות ביהודי הרובע, בתואנה כי יהודים אלה, שהפכה עילה לפרוץ הפרע5091-בית"ר בכותל ב הדגל על ידי נערי

  אקצה".-עול חסרת הגיון אשר נודעה בכינוי "אינתיפאדת אל המקדש, ועד לביקורו של אריק שרון ברחבת ההר שהיווה תירוץ לפריקת

   

 

הוואקף קובע מה מותר ומה אסור,  בדיו בהר.אינו בידינו. הוא ביד משותפת עם ממלכת ירדן, המפעילה ומממנת את הוואקף ועו הר הבית

  הכופרים. איפה מותר להסתובב ומתי מותר לזרוק אבנים על

 

ובלימת פוגרומים. אפילו מצלמות אבטחה אסור לישראל להציב שם,  בפועל, לנו היהודים, לא נותר דבר בהסכם הזה מלבד הסדרי בטחון

  כי הוואקף אינו מרשה.

 

מחפיר בו אסור ליהודים למלמל בהר הבית שכן זה עלול  צד מן השערורייה שצוינה לעיל, הגענו למצב כל כךיחד עם זאת, לא ברור כי

ביותר, גם  לכיוון כיפת הסלע פן יפורש המעשה כהשתחוויה. אסור להכניס ספרי קודש, גם לא הקטנים להתפרש כתפילה, אסור להתכופף

להיכנס. נוסף על כל הגזירות הללו, כל ביקורי היהודים  שאר הדגלים בעולם יכוליםבעוד  -לא תשמישי קדושה, בוודאי לא דגל ישראל 

  בהר מוגבל לשלוש שעות ביום.

 

היחיד בעולם שמזכיר את היחס ליהודים  מקום בעולם בו מופעלות בימינו תקנות קשות כל כך נגד יהודים כמו בהר הבית. המקום אין

  קייפטאון בימי משטר האפרטהייד שבדרום אפריקה. ירהמבקרים בו, הוא אולי היחס לשחורים בע

 

הלאומית  אבסורדי בו הציונות, המכילה והפשרנית מיסודה, אימצה את הקו הגזעני והמדיר של התנועה איזו חרפה. הגענו למצב

  ועוד נגד עצמה! -המתחרה שלה 

 

 מניחה את הדעת. מה עשו היהודים רע כל כך, שהוגבלאדם בסיסיות ביותר ללא שום סיבה  מדובר בהפרה בוטה וברמיסה של זכויות

  חופש התנועה שלהם, חופש הדת, והזכות לביטחון ולקניין שלהם?

 

  על פניו נראה

המקום הוא גזען  הללו הופקעו מן היהודים שביקשו לעלות אל הר הבית רק מפני ש"השותף" שלהם בהחזקת שהזכויות הדמוקרטיות

  סיבה מספקת. מהסוג הגרמני ביותר. זו לא

 

תבערה ואבנים על שוטרים.  הערבים אלימות קשה נגד יהודים. מתבצרים במקום לילות לפני כן. יורים זיקוקים, בקבוקי בכל חג, מפגינים

  במקום להיפך. בעוד מדינת ישראל עומדת מנגד ומגבירה את ההגבלות על עצמה

 

שעות בכניסה להר הבית? וכשסוף סוף נכנסו, סבלו מהפחדות  ם, עוקבומדוע בערב סוכות האחרון עשרות סטודנטים, רובם חילוני

  צמודה שתלווה את השמירה הוואקפית הגזענית שנצמדה אליהם? ונזדקקו לשמירה משטרתית

 

ותאפשר גם להם תפילה  ישראל תפסיק לאלתר את רמיסת זכויות האדם של האזרחים היהודים המבקרים בהר הבית הגיע הזמן שמדינת

  מירדן, אז נסתדר בלעדיו. פש ביטוי אלמנטאריים. אם זה מפריע ל"שותף" הגזען שלנווחו
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של המשפחה ההאשמית, אשר קיבלה את שלטונה בעיסקה מפוקפקת עם כובש  זו מדינה יהודית ודמוקרטית. לא אריסטוקרטיה גזענית

   בעצמו לבדיחה של ההיסטוריה. בריטי שמזמן הפך

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/633/483.html 
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