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 )الملحق االول( ؛ "الشر العربي"1.12211.22صحيفة "هآرتس"؛ بتاريخ 

 مقالة تحريضية كتبها يسرائيل هرئيل1  1.10011.02تحت عنوان "هذا هو الشر العربي" نشرت صحيفة "هآرتس" بتاريخ 

علم1 في جميع االحوال فان منفذي العملية يحركهم الهذيان القومي وقال: "هل وصل الربيع العربي بتأثيراته القاتلة والمتشعبة إلينا ايضا؟ من ي
الديني1 فهم الذين يفرضون مستوى ارتفاع اللهب على التنظيمات اإلرهابية الغير قادرة على االرتقاء إلى هذا المستوى1 لقد صدق رئيس 

ألن اللهب سيحرقه ايضا"1 ومن اجل فهم المحيط الذي  حينما قال: "محمود عباس ال يشجع العمليات التي هي ليست تحت سيطرته« الشباك»
حت القتل نعيش فيه من الطبيعي السؤال: ما الذي يدفع اشخاص إلى اقتحام كنيس وتنفيذ مذبحة باسم هللا وضد مصلين أبرياء1 والدة أحد القتلة امتد

الذي يحظى به القتلة يدفع الكثيرين إلى المضي في أعقابهم1 منذ واحتسبت إبنها شهيدا، وسكان الحي ايضا تفاخروا بالشهداء1 االحترام والتقدير 
 عودة صهيون في ايأمنا نحاول حل لغز القتلة العرب لكننا ال ننجح1 الطروحات القومية هامشية وثانوية، والحقيقة هي أنه في مناطق عربية

 الدين والقومية والعرق"1 وضد اخوانهم في –بشكل سيء ودموي في هار نوف  –اخرى يقوم المسلمون بالذبح 

 
التي احترقت معظم أجزاء جسمها  غزةوأضاف: "تسلمت أمس رسالة بالبريد االلكتروني من البروفيسور آريه الداد يتحدث فيها عن امرأة من 

اد هو مدير قسم التجميل في هداسا1 وقد ُطلب اليه ارسال خاليا جلدية مناسبة غير موجودة في سوروكا، وبعد ونقلت للعالج في سوروكا1 والد
عالج طويل عادت المرأة إلى بيتها، وعندما زارت المستشفى من اجل المتابعة وجد عليها حزام ناسف، وفي التحقيق معها اعترفت أنها تريد 

ياتها1 وقد أكد لي الداد ما ُكتب1 دائما وجد يهود حملوا شعبهم مسؤولية القتل الذي يقوم به العرب1 وفقط أول تفجير نفسها في القسم الذي أنقذ ح
أمس ضغطت ياعيل ديان في صوت الجيش على الذين استضافتهم على أن يوافقوها الرأي بأنه يوجد لدى العرب احباط كبير والمسؤولون عنه 

عاما؟  42الذين قتل العشرات منهم قبل  القدسشيء بدأ بقتل الفتى محمد أبو خضير1 وبماذا اخطأ يهود هم المتطرفون في الطرفين، وأن كل 
حول لهم وال قوة في صفد وطبرية وموتسا وهار  ويهود الخليل الذين نفذت بحقهم مذبحة؟ أي احباط دفع العرب ألن ينفذوا مذبحة في يهود ال

 طوف وحولدا وحيفا؟ وفي مقاتلي غوش عصيون، بعد أن استسلموا؟ "االحتالل"؟ "المتطرفون في الطرفين"؟1

 
يش فيها وقال: "إن كراهية عسوة ليعقوب الذي أراد قتله بأكثر من طريقة وببشاعة، تشبه ما يحدث في هذه االيام في أنحاء العالم التي يع

تزعم أنه بسبب تمسك الشعب اليهودي  اسرائيلأحفاد عسوة، ولكن الرواية االعالمية الكاذبة التي سيطرت على الحوار الجماهيري في 
اسرائيل بحاجة إلى قيادة شجاعة، نظيفة وتنادي بالحقيقة وتستوعب كل هذه المصائب1  بأرضه، وليس بسبب الشيطانية العربية، تحدث لنا

لي االحداث في اطارها التاريخي العميق1 قيادة تعلن بأن الطريق نحو السالم طويلة وصعبة وستتطلب الكثير من الضحايا1 ولكي يعيش االسرائي
طنين قبول، وال أحد يعرف إلى متى، المصاعب في مجاالت كثيرة بما في ذلك تجميد مستوى في أمان في الدولة اليهودية المستقلة، فان على الموا
فسنصل،  –بدون خداع، وبدون رحمة ذاتية وبدون اتهام بعضنا البعض بما ُيتهم به القاتل  –المعيشة حتى يختفي الغضب1 اذا لم نيأس واذا وقفنا 

 بر األمان"1حتى وإن كان ذلك اليوم بعيدا، إلى الراحة والى 

 

 )الملحق الثاني( ؛ ابو مازن هو عرفات ببدلة1212211.22موقع "واي نت"؛ بتاريخ 

مقالة نشرها موقع "واي نت" ادعى من خاللها ان  1010011.02كتب د1 موشيه العاد، وهو محاضر بالكلية االكاديمية الجليل المغربي، بتاريخ 

 ع على اتفاق1يضع مطالب كثيرة لالمتناع من التوقالرئيس محمود عباس هو "عرفات ببدلة" وانه ي

النه قائد فاسد شخصيا وليس وقال: "مر عقد على وفاة عرفات، والسالم بعيد من اي وقت مضى1 غالبية الجمهور االسرائيلي مل من عباس، 

طينية1 وايضا هناك شكاوى في السلطة لقد قدم محمد دحالن دعوى قضائية ضده بتهمة سرقة مليارد دوالر من السلطة الفلس فقط جماهيريا1

الفلسطينية حول الفساد الحكومي وتوفير فوائد لصالح عائلته وعن امتيازات ازدهرت بفترته وحتى عن حاالت اغتصاب تورط فيها كبار 

 المسؤولين وتستر عليها"1 

طنات في الضفقة وحل وسط بشأن الحدود1 وعندما اضاف: " تنصل من الشائعات التي تقول انه وافق على تقسيم القدس وترك بعض من المستو
 عرضوا امامه تسريبات ويكيليكس استمر باالنكار واالدعاء ان االمور كانت كفكرة وانه لن يوافق ابدا على ذلك1 وعالقته مع حماس هي مثال

ة "شقيقة" وبعد اشهر يتجسس ويفتري عنها لدى للمتعرج السياسي الذي يميزه1 مره يقيم مع حماس حكومة وحدة ويدعو المنظمة االرهابية المعادي
 السيسي ويهدد بحرب1  مرة يقوم بتوحيد "الخط الفلسطيني" وفورا يعزز التنسيق االسرائيلي ضد حماس"1 
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 )الملحق الثالث( "إسماعيل المتوحش" ؛1212211.22صحيفة "يتد نأمان"؛ بتاريخ 

وقد كتب  اءه ملطخان بالدم، حيث ظهر فيه ثور هائج فمه وقرناصرًيا مسيًئا للعرب والمسلمينينية كاريكاتيًرا عننشرت صحيفة "يتد نأمان" الد

 عليه إسم النبي إسماعيل1 

ون وتشير الصحف الدينية عادة إلى النبي إسماعيل بصفته "أب" العرب، وتصفه بـ "الوحشي" اعتماًدا على آية وردت في التوراة جاء فيها "ويك

 إنساًنا وحشًيا"1 

 

 

  
   



 )الملحق الرابع( "ممنوع تشغيل العرب" ؛1212211.22صحيفة "هموديع"؛ بتاريخ 

 
دعا من خاللها إلى عدم تشغيل العرب وزعم أن مقالة عنصرية كتبها يتسحاق تينينباوم  1010011.02نشرت صحيفة "هموديع" الدينية بتاريخ 
 "العنصرية العربية هي األكثر وحشية"1 

 
لكن كيف يمكن إرسال أطفال للسفر في المواصالت أن نعمم وبالطبع ال يجب أن نتصرف بـ "عنصرية" تجاه كل المواطنين1 ووقال: "ال يجب 

يمكن أن يفعل بهم ما يشاء1 هل يوجد في العالم كله عنصرية  -والذي قد يكون بالطبع من األقلية المجنونة -العامة عندما يكون السائق عربًيا
 من اإلرهاب العربي؟"1فظيعة ووحشية أكبر 

 
لهم وأضاف: "األبطال السياسيون المقاتلون من أجل الحرية مع تشغيل العرب، ولكنهم ضعفاء ويخافون عندما يتعلق األمر بأمن اليهود، ال يحق 

 وعظ األهالي الذين يريدون فقط حماية أبنائهم باألخالق"1 
 
 

 )الملحق الخامس( ض ضد المقدسيينالتحري؛ 1212211.22صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

 
تقريًرا تحريضًيا ضد سكان القدس وجبل المكبر  1010011.02نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ  "إرهاب مع هوية زرقاء"تحت عنوان 

 تحديًدا، أعده نداف شرغاي1 
 

س سنوات، مساعدو المخرب االنتحاري في العملية القتلة في الكنيس في هار نوف، القاتل في "مركاز هراف" قبل خموجاء في التقرير: "
قف أحد بوجههم وهم كلهم كانوا مواطنين إسرائيليين من جبل المكبر، لم ي -ومخربون كثر انسان 04والتي قتل فيها  21االرهابية في الحافلة رقم 

خطر" لهم مكان مركزي في الخلفية1 الال منطق في  العملية اإلرهابية1 أيًضا مظاهر الفرح وأيًضا إضافة لفرية "األقصى في في طريقهم إلى
ن القدس يتمثل في هذا الحي، فقد حارب سكانه في محكمة العدل العليا كي يبقوا داخل حدود إسرائيل عند بناء جدار الفصل، يمسكون بالحبل م

 طرفيه"1 
الذين قاموا بعمليات إرهابية على مدار  لة قواسمة من الخليلوأضاف التقرير: "سلسلة المخربين من جبل المكبر تذكرنا بسلسلة المخربين من حمو

 سنوات"1
 

وقال: "ليس فقط في غزة وبيت لحم وزعوا الحلوى هذا األسبوع1 في جبل المكبر أيًضا، وهذه ليست المرة األولى1 عندما قتل سبعة جنود من 
فوية، شملت إطالق ألعاب نارية، سلسلة سيارت قامت بالتصفير، وحدة جوالني في حي الشجاعية في غزة، أقيمت في جبل المكبر احتفالية ع

 وهتافات "هللا أكبر"1 
 
 
 
 
 
 
 

 )الملحق السادس( ؛ التحريض ضد القيادات العربية1112211.22صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

 قالة تحريضية كتبتها إيميلي عمروسي1 م 1210011.02تحت عنوان "سيرك منتخبي الجمهور العرب" نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 

واولئك بقوا  –يبتعدون أكثر فأكثر1 هؤالء تحولوا الى إخوة  اسرائيلفي الوقت الذي تتعزز فيه عالقة الدم بيننا وبين الدروز فان عرب وقالت: "

ولكن السؤال في اسوأ الحاالت1 يمكننا النقاش حول مسؤولية )غير المباشرة؟( أبو مازن في قتل المصلين،  االد عم في أحسن الحاالت، وأعداءً أو

 1اسرائيلالذي ال يقل أهمية هو مدى تورط اعضاء الكنيست العرب في التحريض والعمل ضد 

، وأعلن هناك تأييده للمقاومة ضد اسرائيل1 حاولوا تقديم الئحة سوريامع بداية االنتفاضة الثانية سافر عضو الكنيست في حينه عزمي بشارة الى 

 ام ضده ولكن تبين أن الحصانة البرلمانية تفعل فعلها1اته

1 وايضا ...1مذنبا في تشجيع العنف خالل أحداث تشرين االول  "أوررائيلية ايضا بعد أن وجدته لجنة "وقد استمر في منصبه في الكنيست االس
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كان عميال وجاسوسا لحزب هللا ونقل معلومات حول  تبين أنه 2..1في عام بعد أن أخل بمنع زيارة دولة معادية وسافر الى سوريا ولبنان1 

 1"قطروبعدها هرب الى  مواقع استراتيجية في اسرائيل لصالح حزب هللا،

 

1 واليكم 1.00يست احمد الطيبي في أعقاب خطاب الشهداء من قرر المدعي العام للدولة قبل سنتين عدم فتح تحقيق ضد عضو الكنوأضافت: "

 الشهيد هو قمة الفخر1 ال توجد قيمة أكبر من الشهادة1ل مؤتمر في السلطة الفلسطينية: "ما قاله الطيبي خال

اولئك الذين قتلوا اسرائيليين، بينما 1 وقد ادعى الطيبي أنه يقصد الشهداء الذين قتلتهم اسرائيل، وليس رسم بدمائه طريق الحرية والتحرير"الشهيد ي

تحية آلالف الشهداء في الوطن والشتات وتحية لشهدائنا وشهدائكم وراء الخط االخضر1 اولئك الذين "استمرار الخطاب ال يترك أية شكوك: 

دود الديمقراطية االسرائيلية حتى 1 شد حاولئك الذين ماتوا من اجل الوطن" يعتبرهم االحتالل مخربون، ونحن نقول إنه ال يوجد شيء أسمى من

 أقصاها وايضا ما بعد ذلك1

 بلغة ذات دالالتسخر الطيبي من القاضية أناستاسيا ميخائيلي واتهمها  1.01هذا االمر ال يقتصر فقط على القضايا السياسية واالمنية1 ففي عام 

الكنيست روبرت إلطوف من اسرائيل بيتنا حول خفض صوت المؤذن جنسية واهانات حول افعالها1 وقبل اسبوعين تم تقديم اقتراح قانون لعضو 

 مر هو رد احمد الطيبي1 إقرأوا1في ساعات الصباح الباكرة1 يمكن التجادل حول هذا االقتراح، لكن المهم في اال

، إسمه روبرت إلطوف، بال على نفسه في الليل، وعمل والداه المستحيل لمعرفة سبب تبوله على افغانستانمن أنديجان في  "كان هنالك شاب

ذهبوا الى االختصاصية واسمها أناستاسيا ميخائيلي، السبب هو المؤذن كما قالت1 وهو كان يحلم ا قاله الطيبي في قاعة الكنيست1 "1 هذا م"نفسه

بالد ال يوجد فيها مؤذن1 وصل الى هنا وهبط في اللد، وذهب الى البحر وغنى االغنية التالية: على ظهر كرسي مريح، أطير من بالذهاب الى 

 شدة الحرارة، أرغب في الهرب على أجنحة الحلم، الى خليج غير معروف، جزيرة نائية في داخله، قرية صغيرة وهادئة، مقابل البحر المتوسط،

 1"ذكرني بأنديجان، مع زجاجة فودكا، تبدو العنصرية جميلة جدالكن صوت المؤذن يُ 

 

يتبول على "لست واثقة من أنه يوجد عضو كنيست آخر في اسرائيل يستطيع الوقوف على منصة الكنيست ويقول إن عضو كنيست آخر وقال: "

ب منه ايضاحات1 الخطاب العنصري البشع مر دون أن ُتطل –لمن هو من أصل روسي  "زجاجة فودكا"، أو يقوم بالصاق "نفسه في الليل

 بصمت1

فهو يعلن عن  الطيبي الذي كان مستشارا لزعيم االرهاب عرفات ومشاركا دائما في يوم الشهيد الفلسطيني، يبصق علينا من داخل البرلمان1

ومصصم  القدسجود التاريخ اليهودي في نفسه أنه عربي فلسطيني في كل فرصة، ويطلب حق العودة للعرب والغاء حق العودة لليهود، ينفي و

 على الغاء العلم والنشيد الوطني1 وكل ذلك في الوقت الذي يتمتع فيه بامتيازات السلطة1

القذافي وقادة آخرين1 سخريته من  ليبيامع الرئيس السوري االسد، رئيس  لقد استغل الطيبي أكثر من مرة الحصانة وزار دوال عربية1 التقى

 1"لةالديمقراطية االسرائيلية التي يشرب من بئرها وكالمه الفظ ووقاحته ـ كل ذلك مؤشر على ابتعاد عرب اسرائيل عن الدو

  

 )الملحق السابع( ؛ تشغيل العرب هو خطر امني1112211.22موقع "إن آر جي"؛ بتاريخ 

مقالة كتبها بوعاز شبيرا ادعى  1210011.02تحت عنوان " ينبغي قول الحقيقة: تشغيل العرب هو خطر امني" نشر موقع "إن آر جي" بتاريخ 

كنوا من قتلنا هو امر ضروري1 انقاذ حياة اليهود وابعد الخطر هي وصية الساعة، حتى المبادرة إلبعاد العرب من وسط اليهود كي ال يتمان "

 "1وان كان ذلك يقمع عرب سلميين

، من خالل دحض الحجج الشائعة حول "العنصرية" وما شابه1 في سأحاول شرح اسباب التي تدعو ان تشغيل العرب هي خطر امنيوقال: "

1 االعذار مثل "االحتالل"، نحن اليهود والذي ينبع من كراهية  مريرة ناتجة عن االسماعيليين لشعبنايضرب االرهاب العربي بنا الواقع، 
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الفصل العنصري"، والتمييز وغيرها تحوي ثغرات وان من يعرف القليل من التاريخ يستطيع تلخيص تاريخ االرهاب العربي، واعمال "

 الشغب"1

جية هي بمستويات ال يعرف كل شب لخلقها ومن يعترض على ذلك فهو مدعو للتصدي لقطع العنف، الوحشية، الكراهية والهموأضاف: " 

1 يدعي المسؤولين على االمن ان الرؤوس وغيرها من مميزات االرهاب العربي، في اسرائيل وليس فقط1 لسوء حظنا، ال يوجد نقص في االمثلة

لة معروفون ) هنية، ابو مازن وغيرهم( وانما بتحريض الجماهير للقتل، الدهس، موجة االرهاب التي تضربنا تتميز بانها غير منظمة من قبل قت

 وابادة اليهود بكل فرصة ممكنة وبكل الوسائل"1 

 

وقال: "يعرب مثيري الشغب العرب عن رغبتهم لتدمير الكيان الصهيوني وتقويض شرعيتها في جميع انحاء بالدنا1 هذا التوجه واضح في قرى 

طوبا الزنغرية، جبل الزيتون، جبل الهيكل واللد والرملة1 يعبر عرب يافا عن رأيهم في بعض االحيان عن "التعايش" بمسيرات المثلث، سخنين و

 ومظاهرات وهم يحملون اعالم منظمة التحرير الفلسطينية ويلبسون الكوفية على رؤوسهم"1

 

 )الملحق الثامن( عرب؛ وقف تشغيل العمال ال1112211.22صحيفة "يديعوت احرونوت"؛ بتاريخ 

رد الصحافي نوح كليجر على  قرار رئيس بلدية اشكلون بوقف تشغيل العرب  1210011.02نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" بتاريخ 

 بجانب رياض االطفال بإنه قرار شرعي التخاذ الحذر1

1 فهو يريد اتخاذ ب رياض الطفال في ساعات دوامهاوقال: "صادق رئيس بلدية اشلكون بقراره بوقف تشغيل العمال من الوسط العربي بجان

1 فهو لم يدعو القالة كل العمال في اشكلون او في اسرائيل ولذلك من الصعب تقبل الدعوات المنافقة يا كان تجاه االوالدأي خطر أالحذر لمنع 

ما ينقذ بعض االوالد من الكارثة القادمة1 وخصوصا في 1 ال عنصرية وال تمييز، كل ما في االمر قلق فعلي لربالولئك الذين يتهمونة بالعنصرية

نفسيات المشتعلة ال يمكن تجاهل موجة العمليات التخريبية التي يتم تنفيذها من لهذه اللحظات علينا ان نكون صريحون وواقعيون1 وفي ظل ا

 قبل عرب القدس1 ينبغي على المسؤولين في التجمعات السكنية والمدن توخي الحذر"1
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האם "האביב הערבי", על הסתעפויותיו ושלוחותיו הרצחניות, הגיע גם אלינו? מי יודע. מכל מקום, המפגעים, מונעים באקסטזה לאומנית 

את גובה הלהבות. צודק אולי ראש  —ונים על ציפיות הרחוב שכבר אינם ע —דתית, הם המכתיבים היום לגופי הטרור המאורגנים 

  .שאינם תחת שליטתו; הלהבות עלולות לַאכֵּל גם אותו למחמוד עבאס אין היום עניין לעודד מפגעים :השב"כ

בשם אללה, במתפללים תמימים.  ,להתפרץ לבית כנסת ולטבוח שבתוכה אנו חיים טבעי לשאול: מה מניע אנשיםכדי להבין את הסביבה 

נשמעו גם תושבי השכונה  אם של אחד הרוצחים שיבחה את הרצח וכינתה את בנה, כשבני משפחה משולהבים מריעים לה, שאהיד.

הגאים בשאהידים ובאלה שקדמו להם. בעקבות הגלוריפיקציה שזוכים לה הרוצחים יימצאו רבים שילכו בעקבותיהם. מאז שיבת ציון של 

בלא הצלחה. השאיפות הלאומיות, אם בכלל, הן משניות. עובדה, גם באזורים  —ימינו, אנו מנסים לפענח את מסתרי הרצחנות הערבית 

  .באחיהם לאמונה, ללאום ולגזע —ברוע וברצחנות כבהר נוף  —רביים מובהקים מוסלמים טובחים ע

אתמול קיבלתי דוא"ל המספר בשם פרופ' אריה אלדד על אשה מעזה, שנכוותה בכל חלקי גופה והובהלה לטיפול ב"סורוקה". אלדד, אז 

ור מתאימים, שלא נמצאו ב"סורוקה". לאחר טיפול ארוך שבה מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית ב"הדסה", התבקש לשלוח שתלי ע

האשה לביתה. בביקורה בבית החולים, למעקב, נמצאה עליה חגורת נפץ. בחקירתה הודתה שהתכוונה להתפוצץ במחלקה שבה הצילו את 

  .חייה. אלדד אישר לי את הכתוב

רק שלשום לחצה יעל דן, "ברדיו של החיילים", את המרואיינים  מאז ומעולם נמצאו יהודים שתלו בעמם את האחריות לרצחנות הערבית.

 .מוחמד אבו חדיר להסכים עמה, שבצד הערבי קיים "תסכול נורא" ואחראים לו הקיצונים בשני הצדדים. ושהכל החל בעצם ברצח הנער

שנה במאורעות תר"פ? ויהודי חברון שנטבחו בתרפ"ט? איזה "תסכול נורא"  49ומה חטאו יהודי ירושלים, שעשרות מהם נרצחו לפני 

במוצא, בהר־טוב, בחולדה? בחיפה? ובלוחמי גוש עציון, לאחר שנכנעו?  הניע את הערבים לטבוח ביהודים חסרי ישע בצפת, בטבריה,

  ?""הכיבוש"? "הקיצונים משני הצדדים

שונא עשו ליעקב, ומבקש להורגו בכל מיני מיתות אכזריות ומתועבות, בדומה לאלו המתבצעות בימים אלה ממש בכל מרחבי העולם 

רי, שהצליח להשתלט על השיח הציבורי בישראל, טוען, שבשל דבקות העם שבהם חיים צאצאי עשו. אולם הנרטיב התקשורתי השק

  .היהודי בארצו, ולא בשל הרשעות הערבית, מתרגשות עלינו כל הצרות

ישראל זקוקה למנהיגות אמיצה, נקייה מרבב ושוחרת אמת, המפנימה את האירועים בפרספקטיבה היסטורית עמוקה ושורשית. מנהיגות 

  .שהדרך אל השלום המיוחל ארוכה, קשה, ותתבע עוד קורבנות רבים —היה מקבל ומראה נכונות לשאת בעול והציבור  —שתכריז 

כדי שישראל ישכון בטח במדינה יהודית עצמאית, ייאלצו האזרחים להשלים, מי יודע עד מתי, עם קשיים בתחומים רבים, לרבות הקפאת 

בלא אשליות, בלא רחמים עצמיים ובלי שנאשים את עצמנו במה שהרוצחים  —ד רמת החיים, עד יעבור זעם. אם לא נתייאש, אם נעמו

  .נגיע, גם אם ירחק היום, אל המנוחה ואל הנחלה —אשמים בו 
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 اني: الملحق الث

 ערפאת בחליפה

אבו מאזן התנער מהשמועות שהסכים לחלוקת ירושלים ושיוותר על שיבת הפליטים. הוא מציב דרישות 

 גבוהות כדי להימנע מלחתום על הסכם

משה אלעד  פורסם:  91.11.12 , 02:90 

סר ערפאת, הפציע אבו מאזן כיורש המיועד, מיהרו בישראל לקשור לו תארים כאשר סמוך למותו של יא
אין קץ: מתון, פרגמטי, ענייני, איש שלום, ועוד. עד מהרה הפך אבו מאזן לחביב השמאל הישראלי וגם 

  .במפלגות המרכז והימין טענו שאם אי פעם יחתום מנהיג פלסטיני על הסכם, יהיה זה אבו מאזן
מאז, השלום רחוק מאי פעם ובחוגים פוליטיים מסוימים בישראל, כך מתברר, יש עשור שלם חלף 

המאמינים באיש ובדרכו. "אני לא שמח למשמע התבטאויותיו הקשות כלפי ישראל אבל זהו אבו מאזן 
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ואין בלתו", היא האמירה הקלאסית שמשמיעים תומכיו בישראל. כלומר, אבו מאזן יכול להאשימנו 
ותנו בביטויי נאצה קשים ביותר, לחנוך כיכרות ורחובות על שם מתאבדים ורוצחים, ברצח עם, לגדף א

לקרוא למאבק מזוין נגדנו ובכל זאת להישאר בעיני אחדים מאיתנו "איש שלום". מה סוד קסמו של 
שאט אט הופך להיות "ערפאת בחליפה" ושחרף תמיכתו במלחמה ממשיך להיות  00-המנהיג בן ה

 ?כתובת של שלום
וב הציבור הישראלי מאס בעבאס כי מדובר במנהיג מושחת אישית לא רק ציבורית. מוחמד דחלאן ר

הגיש נגדו תביעה לבית הדין הבינלאומי בהאג בגין גניבת מיליארד דולר מקופת הרשות הפלסטינית. 
ברשות הפלסטינית גם נשמעות טענות קשות על שחיתות שלטונית, על מתן טובות הנאה לבני 

, על זיכיונות למקורבים שפרחו בתקופתו ואפילו על מעשי אונס שבהם היו מעורבים לכאורה משפחתו
 .בכירי הרשות במוקטעה, שהושתקו על ידו

  
אבו מאזן התנער מכל הספקולציות שבשיחותיו עם אולמרט ולבני הוא ויתר כביכול על שיבת הפליטים 

כל פליט לשוב לבית ממנו גורש", הדגיש אבו לפלסטין. "זה לא יקרה לעולם", שב ואמר, "זכותו של 
 .מאזן

הוא גם התנער מכל השמועות שהוא הסכים לכאורה לחלוקת ירושלים, להשארת חלק מההתנחלויות 
בגדה ולפשרה בנושא הגבולות. גם כשהציגו לו את עותקי ההדלפות מוויקיליקס הוא המשיך להכחיש 

יסכים לכך ולטעון שהדברים עלו כרעיון אבל הוא לעולם לא . 
יחסו של אבו מאזן לחמאס הוא הדוגמה לזגזג המדיני שכה מאפיין אותו. פעם הוא מקים עמו ממשלת 
אחדות וקורא לארגון הטרוריסטי העוין אותו "אחותנו" וחודשים אחר כך הוא מרגל אחריו, משמיצו אצל 

ית" ומיד אחר כך מחזק סיסי במצרים ומאיים עליו במלחמה. פעם הוא מאחד עמו את "השורה הפלסטינ
 .את התיאום עם ישראל נגד חמאס כמובן ומורה לעוזרו הגנרל מאג'ד פרג' להכות בארגון

אבו מאזן מצטייר בעיני הציבור הישראלי כאופורטוניסט וכשרדן מקצועי החסר חוט שדרה מנהיגותי. 
חוני שאין הדוק הוא מאשים את ישראל ברצח עם ובה בעת משתף פעולה עם "הרוצחים" בתיאום ביט

ממנו. הוא תוקף את ההתנחלויות ואת המתנחלים אבל נהנה מהעובדה שצה"ל, המגן עליהן בגדה, 
מעניק אגב כך לו ולרשות הפלסטינית שירותי אבטחה. בלעדיה הוא וצמרת הרשות כבר היו נמלטים 

  .לחו"ל מאימת חמאס
יותר ויותר מתחזקת ההערכה כי אבו מאזן הציב רף דרישות כה גבוה להסכם כדי שאף מנהיג ישראלי 

פשרה על ארץ ישראל,  -לא "יתפתה" חס וחלילה שכן אז הוא, עבאס, ייאלץ לחתום על הגרוע מכל 
כלומר: הוא יחלק את פלסטין, מעשה המשול במורשת הפלסטינית לבגידה קשה שאין עליה מחילה. 

ני המנהיגים הגדולים של הפלסטינים חאג' אמין אל חוסייני ויאסר ערפאת סירבו לחתום על פשרה ש
 .כזאת ובכך קבעו שחריגה במקרה זה אסורה לעד

אחוזים מהציבור הישראלי תמך בתוכנית השלום של  00-הראה ש 9000סקר שהתקיים בספטמבר 

מיכה הזה ירד באופן תלול מאז. נכון, בדרך ברק שהוצגה לערפאת ולקלינטון בקמפ דיוויד. שיעור הת

הייתה אינתיפאדה רצחנית והתנתקות שהביאה אש על הדרום. אבל גם לאבו מאזן יש תרומה לא 

אמון שרוחש הציבור הישראלי לפלסטיני. האם בשמאל הישראלי הממשיך לשמור לעבאס -קטנה לאי

  ?אמונים יודעים משהו שהישראלי הממוצע לא יודע

אלעד הוא מרצה במכללה האקדמית גליל מערביד"ר משה   
4593762,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
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  טרור עם תעודה כחולה



בית הכנסת הר נוף, הרוצח במרכז הרב לפני חמש שנים, הסייענים הרוצחים ב  
בני אדם ומחבלים רבים  12שבו נרצחו  29שעזרו למחבל המתאבד בפיגוע בקו 

היו כולם אזרחים ישראלים מג'בל מוכאבר, שאיש לא עמד בדרכם  -נוספים 
גם הפעם תופסת עלילת "אלאקצא ¬ גם הפעם היו גילויי שמחה ¬ לפיגוע 

על האבסורד הירושלמי שמגולם בשכונה, ¬ נה" מקום מרכזי ברקע בסכ
¬ שתושביה נלחמו בבג"ץ כדי שתוואי גדר ההפרדה ישאיר אותם בישראל 

  עכשיו הם "אוחזים בחבל משני קצותיו"
  נדב שרגאי  

וע באחת אל ימים אחרים של טבח, מבעד לתמונות התפילין, הטליתות וספרי הגמרא החמוצים מדם; מבעד למראות שהטילו אותנו השב     
השבוע הכפר ג'בל מוכאבר, שממנו    הצטייר -שנה  100עוד מעט ימלאו לה  -אקצא בסכנה" -פוגרומים ופרעות, ודרך עלילת הדם המודרנית "אל

ושלמית, יתפוס ג'בל יצאו המרצחים, כאבסורד הירושלמי במירעו. פעם, כשהיסטוריונים וחוקרים יכתבו את תולדותיה של האינתיפאדה היר
  מקום מרכזי.," מוכאבר, או בעברית "הר האדירים

נחרש מאז בשנאה, בהסתה ובעיקר  -שלפני שנים לא רבות תושביו לחמו בבג"ץ כדי שתוואי גדר ההפרדה ישאיר אותם בישראל  -ההר הזה    
לישיבת מרכז הרב, שם טבח למוות    ז באין מפריע, בדרכובעשרות מפגעים ופיגועים. מכאן יצא לפני חמש שנים המחבל עלא אבו דהים, גם א

ארבעה מצעירי הכפר על שוטרים, ושנה אחר כך סייעו  ב-0..1 בשמונה תלמידי ישיבה ופצע תשעה נוספים. ברחוב הראשי של השכונה ירו כבר
 21, הפועל את פיגוע ההתאבדות באוטובוסארל, להוציא אל -שניים מתושבי השכונה, האחים רמאדן ופעמי משאהרה, לפעיל חמאס מוחמד אל

  142 בני אדם ונפצעו 12ליד צומת פת, שבו נרצחו 
שורת המפגעים מג'בל מוכאבר מזכירה את שורת המפגעים מבני חמולת קוואסמה החברונית לאורך שנים רבות. מכאן יצאו היורים במאבטחים    

יא מתוכו הכפר מחבל דורס ראשון: קאסם מוגרבי, שדהר ברכבו אל תוך קבוצת הוצ 9000ובספטמבר  ב-2..1, ובשוטרים ליד ג'בל מוכאבר
  מהם. מוגרבי נורה אז על ידי קצין צה"ל ונהרג. 10חיילים בכיכר צה"ל בירושלים, ופצע 

שכונת בית וגן רק בפברואר האחרון הוגש כתב אישום נגד ארבעה מתושבי השכונה, שהואשמו כי תיכננו לבצע פיגוע ירי באולם שמחות ב   
בירושלים. על פי התיאור בכתב האישום, הארבעה התכוונו להתחפש לחרדים ולהיכנס לאולם מהכניסה הראשית עם שאר המוזמנים, ואז לפתוח 

הוא אף  24, עוזי, שניסו לרכוש. חודש אחר כך )במארס האחרון( הוגש כתב אישום נוסף, הפעם נגד עזיז עויסאת, בן   באש ללא הבחנה ממיני
מג'בל מוכאבר. עויסאת מואשם בכך כי בהשראת אסון הגז בשכונת גילה, ניסה לבצע פיגועים באמצעות חיתוך צינורות גז בתשעה בניינים 

  בירושלים. עויסאת גם הואשם בתקיפתו של נחום וייספיש, חרדי תושב ירושלים, באמצעות גרזן.
קרוב משפחתו של עלא אבו דהים, הרוצח במרכז הרב, אף הוא מג'בל  -ג'עאביס  את השרשרת הלא מפוארת הזאת חותמים שלושה: נאיף   

באתר בנייה ," שהשתמש רק לפני ארבעה חודשים בטרקטור שברשותו כדי לדרוס למוות את אברהם וואלעס, חסיד "תולדות אהרון -מוכאבר 
  י ארבעת המתפללים והשוטר בבית כנסת בהר נוף השבוע.במרכז ירושלים; ועכשיו גם שני בני הדודים, רסאן ועודאי אבו ג'מאל, רוצח

  הילולות אחרי פיגועים   
לא רק בעזה ובבית לחם חילקו השבוע סוכריות. גם בג'בל מוכאבר, ולא בפעם הראשונה. בלילה שבו נהרגו שבעה חיילי גולני בנגמ"ש בשכונת    

כללה ירי של זיקוקים באוויר, שיירת מכוניות שהשמיעו צפירות מחרישות אוזניים, בעזה, התארגנה בג'בל מוכאבר חגיגה ספונטנית, ש   סג'עייה
תושביה היהודים של שכונת ארמון הנציב תיעדו את המחזה שארך כמה שעות מחלונות בתיהם, באמצעות הטלפונים 1" וקריאות "אללה אכבר

," בחורשה הסמוכה לשתי השכונות, ואת הקריאות "הוא שאהיד הסלולריים שברשותם. הילולת ענק נערכה גם אחרי הטבח בישיבת מרכז הרב
  ממש כמו השבוע, קשה היה להחמיץ.

הם נהנים מהטבות חומריות, הן בתחום הבריאות והן  -כבר שנים שתושבי ג'בל מוכאבר אוחזים בחבל הירושלמי משני קצותיו. מצד אחד    
ירושלים, הם זכאים לקצבאות הביטוח הלאומי, ומתענגים על מנעמיה של הדמוקרטיה אלף תושבי מזרח  200בתחום התעסוקתי והסוציאלי. כמו 

  הישראלית: חופש תנועה, חופש ביטוי ולעיתים גם חופש הסתה, וגם רמת שכר גבוהה פי כמה מזו שברשות הפלשתינית.
ם שתושבי הכפר מפגינים כלפי המפגעים, אינם שורת המפגעים שהוציא הכפר מתוכו בשנים האחרונות וביטויי האהדה הפומביי -מצד אחר    

  מותירים מקום לספק באשר למקומם התודעתי.
האבסורד הירושלמי הזה מגולם במילים מפורשות שכתבו אנשי השב"כ במסמך שחיברו על המציאות במזרח ירושלים עוד לפני הפיגוע האחרון:    

האינטימית עם זירת הפיגוע ואת חופש התנועה שלו הם זוכים בתוקף מעמדם  כך כתבו שם, "מנצלים את היכרותם," "המפגעים הירושלמים
דריסה, דקירה    הם בעיקר פיגועי ירי, -המבוצעים בדרך כלל בידי מפגע בודד או בידי תשתית מקומית  -כתושבי העיר. מתווה הפיגועים 

  ותקיפה.
ייעת בביצוע פיגועים, בדרך כלל בהכוונת תשתיות מן החוץ )רצועת עזה ירושלמים כחוליה מס-נכתב עוד במסמך, "שימשו המזרח," בעבר"   

התנועה החופשית והנגישות לכל מקום, וכן בשל היכרותם עם השטח 111 ירושלמים, תוך ניצול יתרונם-הטרור הפלשתיני השתמש במזרח1) ואיו"ש
מידע לקראת פיגועים, ברכישת אמל"ח וחומרים שאינם נמכרים  ירושלמים כסייענים, אשר עסקו באיסוף-ועם האוכלוסייה. לפיכך שימשו המזרח

 1" בתפקיד מובילים של המפגעים אל יעדי הפיגוע   באיו"ש, וכן
השינוי, אומרים בשב"כ, התרחש כבר לפני כמה שנים, כאשר תושבים ממזרח ירושלים לא הסתפקו עוד בסייענות, אלא עברו לקדמת הבמה    

  ם. במסכת הזאת נטלו חלק מרכזי תושבי השכונות הערביות של דרום ירושלים, ובמיוחד תושבי ג'בל מוכאבר.והחלו לבצע בעצמם פיגועי
השב"כ המליץ כבר במסמך שנכתב כאמור עוד לפני הפיגועים האחרונים, "להגביר את צעדי ההרתעה, כולל הריסת בתי המחבלים, לחזק את    

וק הנוכחות הביטחונית הישראלית במזרח העיר ולמצות את הדין עם עבירות פליליות בתחום של הסנקציות מול משפחות המחבלים, לפעול לחיז
 1" סחר ואחזקת אמל"ח

השב"כ המליץ אז בפני קובעי המדיניות, "לפתח כלים מינהליים, כגון הגשת כתבי אישום, גם אל מול כוונות לבצע פיגוע, עוד בטרם הכנות    
בים אחרי שנכתבו הדברים הללו, על רקע מציאות של אינתיפאדה ירושלמית, שעוד מעט ימלאו לה חמישה עכשיו, חודשים ר1" קונקרטיות

    חודשים, מקבל הדרג המדיני החלטות ומאמץ לא מעט מן ההמלצות ההן.
  מיישרים קו עם חמאס   



שקדמו להם? גורמי הביטחון משיבים על כך בחיוב. האם אפשר לצייר פרופיל משותף למפגעים ולרוצחים האחרונים שפעלו בירושלים, ולאלה    
ו כמעט כולם היו דתיים אדוקים, רבים מהם היו מקורבים לחמאס, או מזוהים עימו, אך לא מופעלים ארגונית על ידיו. חלק מהם הם בני משפחה א

רות או בעקיפין מההסתה הבוטה בעניין שכנים של מפגעים קודמים ושל משוחררים במסגרת עסקאות כאלה ואחרות, וכמעט כולם הושפעו ישי
  אקצא.-אל

מוחמד שומאן למשל, שדקר את החיילת ברכבת הקלה בירושלים בחודש מארס האחרון, סיפר לחוקריו כי חש חובה דתית לפעול נגד הכיבוש    
פרו בחקירתם כי מעצר חבריהם סי 1.01, הישראלי. מוחמד שוויש ועדנאן רג'בי שתקפו בסכין אזרח ישראלי באזור שמעון הצדיק באביב

-המזוהה עם חמאס, שמבקש לשמור על המסגד כטריטוריה מוסלמית בלבד, הניע אותם בפעולתם. גם הצעירים מא   גוף," אקצא-מ"שבאב אל
קירותיהם עד טור שתקפו רכבים ישראליים בחודשים האחרונים וגם פעילי החזית הדמוקרטית מעיסאוויה, כמו הצעירים מאזור שועפט, סיפרו בח

  כמה הושפעו מההסתה בעניין הר הבית.
הבאש, יועצו של אבו -ההסתה הזו נמשכת בינתיים. נאן ז'אק זילברדיק ואיתמר מרקוס מ"מבט לתקשורת פלשתינית" ציינו השבוע שמחמוד אל   

מציג את השלום עם ישראל כהפרה של מאזן לענייני דת, אימץ למעשה בשבועות האחרונים את הטרמינולוגיה והאמונה הדתית של חמאס, ש
  חוקי האיסלאם.

וכי "מוטל איסור הלכתי למכור, להקנות בעלות או להקל ," הבאש הדגיש כי לפי השריעה האיסלאמית, "אדמת פלשתין כולה היא אדמת ווקף-אל   
ל חצרותיו, ספסליו, גומחותיו וחומותיו, כל אקצא, כול-הבאש: "כל מסגד אל-בעניין הר הבית אמר אל1" את ההשתלטות ולו על מילימטר ממנה

הבאש, צריך לציין, דיבר כמעט בשפת חמאס, -אל1" הכיבוש הוא זה שיעזוב111) אלה הם אדמת ווקף וח'ראג )כלומר אדמה ששייכת למוסלמים
  של האמנה שלו מגדיר את אדמת פלשתין כולה כווקף איסלאמי. 11שבסעיף 

תבטאויות של אחדים מבכירי הרשות הפלשתינית לאחר רצח המתפללים והשוטר הדרוזי בהר נוף השבוע. אבו לכך צריך להוסיף את המשך הה   
כינה את המחבלים "שאהידים" ופירסם באתר ," עינין, מיהר לשבח את הפיגוע כ"פעולת גבורה-מאזן אמנם גינה, אך יועצו, סולטאן אבו אל

בשם סיעת פת"ח במועצה המחוקקת    ות המתפללים. גם דובר פת"ח, ג'אמל טיראווי, הוציאהפייסבוק שלו תמונות קשות עם שלוליות דם וגופ
מברכת על פעולת בקשת השהאדה )מוות למען אללה( בירושלים, ומלווה לגן עדן את 111 הודעה כי התנועה "מברכת על פעולת ירושלים

 1) ע; נ"שהשאהידים של משפחת אבו ג'מאל )שני הרוצחים שביצעו את הפיגוע השבו
  02המשך מעמוד         פת"ח, שאבו מאזן עומד בראשותו, מיהר לחגוג את הטבח, ובדף הפייסבוק שלו דיווח על "חלוקת   
  טרור עם תעודה כחולה   
 ממתקים בערי הגדה, מתוך שמחה על פעולת ירושלים, שהתבצעה כנקמה על הוצאתו להורג של השאהיד יוסוף רומני )הנהג שנתיחה   

 1" אקצא-פתולוגית קבעה שהתאבד; נ"ש( ובתגובה להפרות במסגד אל
  אקצא בסכנה"-אל"   
ציין לאחרונה כי ," יוני דחוח הלוי, לשעבר ראש אגף מידע במשרד החוץ, סגן אלוף במודיעין, וכיום חוקר ב"מרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה   

הורה אבו מאזן על  9000ביולי  ב-12 חוזרים הלכה למעשה למאבק המזוין. הלוי מזכיר כי אקצא, הזרוע הצבאית של פת"ח,-גדודי חללי אל
פירוק כל המיליציות החמושות והקבוצות הצבאיות או הסמי צבאיות שאינן סדירות בשטחי הרשות הפלשתינית, וכי צעד זה כלל גם את גדודי 

פיגועי טרור,  מ-.2 אקצא כבר קיבלו אחריות פורמלית ליותר-דודי חללי אלאקצא, אלא שעל רקע הלחימה בעזה השתנתה התמונה. ג-חללי אל
חלקם בירושלים או בעוטף ירושלים, למשל הירי לעבר מחסום קלנדיה, הירי על החייל ופציעתו ליד האוניברסיטה העברית וכן ירי בצומת גוש 

 1" ת הסכמתו להקמתה מחדש של הזרוע הצבאית של פת"חעציון. הלוי מציין כי "לא ידוע אם אבו מאזן, שעומד בראש פת"ח, נתן א
הולך ומתנתק ,) היהודית )ארמון הנציב   בג'בל מוכאבר לא עסקו השבוע בדקויות הללו. הכפר, שבחלקו המזרחי גובל בשכונת תלפיות מזרח   

ניות בג'בל מוכאבר, אך כבר שנים לא מעטות מהמסכת הישנה של מרקמי חיים משותפים עם השכנים היהודים. לפני שנים רבות ערכו היהודים ק
  שהמציאות הזאת אינה קיימת.

עבדאללה, תושב ג'בל מוכאבר שעוסק בעבודות בניין, טען השבוע כי מה שמעניין את מרבית התושבים בשכונה הוא להבטיח את מקומות    
שאלתי אותו, 1" ווירה, ומה שקורה באלאקצא משגע אותנוהוא סיפר "משפיע על הא," העבודה שלהם ואת המענקים הכספיים מהמדינה. "חמאס

ולאחר מכן גם תושבים נוספים, האם ייתכן שמציגים בפניהם מצג שווא. אמרתי להם שישראל דווקא עושה הכל כדי להגן על קודשי המוסלמים, 
הם משוכנעים, ," אקצא אכן בסכנה-ל. "אלובכלל דבקה בהחלטה לאסור על יהודים להתפלל בהר. עבדאללה וחבריו פסלו את האפשרות מכל וכ

  וישראל אכן עומדת להתיר תפילת יהודים במקום. רבים מהרוצחים תושבי ג'בל מוכאבר האמינו אף הם בכך.
 במסורת היהודית יש המאמינים כי נעריו של אברהם חנו בהר האדירים, הוא ג'בל מוכאבר, בעת שיצא להר המוריה, הוא הר הבית, כדי לעקוד   

ג'בל  -ראה מפיסגת הרכס הזה  ב-.22, ח'טאב שהגיע לירושלים-עליו את יצחק בנו. במסורת המוסלמית לעומת זאת יש הסבורים שעומר אל
 1" את ירושלים, כרע אפיים ארצה וקרא: "אללה אכבר -מוכאבר 

    ¬ת העימות מדרגה נוספת במסלול הדתי. אך מסיבות שונות לחלוטין, והעלו א," גם השבוע, בהר נוף, קראו הרוצחים "אללה אכבר   
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  קרקס נבחרי הציבור הערבים
  אמילי עמרוסי  

ואלו נשארו בני  -ומתרחקים. אלו הפכו לאחים    בעוד ברית הדמים והחיים עם אחינו הדרוזים מקבלת משנה תוקף, ערביי ישראל הולכים     
ברצח המתפללים, אבל שאלה לא פחות מהותית היא יש לאבו מאזן )? דודים במקרה הטוב, ואויב במקרה הרע. אפשר לדון איזו אחריות )עקיפה

  ישראלית.-מידת המעורבות של הח"כים הערבים באווירת ההסתה ובפעילות אנטי
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בתחילת האינתיפאדה השנייה נסע לסוריה חבר הכנסת דאז עזמי בשארה, והביע שם תמיכה בפעולות ההתנגדות לישראל. ניסו להגיש נגדו    
ינות הפרלמנטרית תופסת. הוא המשיך לכהן בבית הנבחרים הישראלי גם לאחר שוועדת אור מצאה אותו אשם כתב אישום אך התברר שהחס

התברר כי שימש סוכן  ב-4..1 גם לאחר שהפר את האיסור לבקר במדינות אויב, ונסע לסוריה ולבנון. ...11 בעידוד האלימות באירועי אוקטובר
    מקומות אסטרטגיים בישראל. הוא ברח לקטאר.מרגל של חיזבאללה והעביר לארגון מידע על 

אלו הדברים  מ-11.00 לפני כשנתיים החליט פרקליט המדינה שאין מקום לפתוח בחקירה נגד ח"כ אחמד טיבי בעקבות נאום השאהידים שלו   
אהדה. השאהיד משרטט בדמו שאמר הח"כ המכהן טיבי בכנס ברשות הפלשתינית: "השאהיד הוא שיא התפארת. אין ערך נעלה יותר מאשר הש

טיבי טען שדיבר על השאהידים שישראל הרגה, לא אלו שהרגו בישראלים, אלא שהמשך הנאום לא מותיר ספקות: 1" את הדרך לחירות ולשחרור
בעוד אנו  "ברכות לאלפי השאהידים במולדת ובנכר, וברכות לשאהידים שלנו ושלכם בתוך הקו הירוק. אלה שהכובש רצה שיכנו אותם מחבלים,

  הישראלית עד תום, ומעבר לכך.   מתיחת גבולות הדמוקרטיה1" אומרים כי אין דבר נעלה יותר מאלה שמתו למען המולדת
ליגלג על "אנסטסיה )מיכאלי( השופכת" ותיאר בשפת ביבים בעלת קונוטציות  ב-1.01 העזת הפנים לא כרוכה רק בסוגיות מדיניותביטחוניות.   

ת את מעשיה של מיכאלי. לפני שבועיים עלתה הצעת חוק של ח"כ רוברט אילטוב מישראל ביתנו על הגבלת הווליום של קריאות מיניות ומשפילו
  המואזין בשעות הבוקר המוקדמות. אפשר להתווכח על ההצעה, אך העניין הוא תגובתו של טיבי. תקראו.

," ו לו, שהרטיב בלילות, וההורים הפכו כל אבן כדי לדעת למה רוברט הצעיר מרטיבה היה צעיר מאנדיז'ן שבאוזבקיסטן, רוברט אילטוב קרא•הי"   
 כך טיבי, במליאת הכנסת. "הלכו למומחית, אנסטסיה מיכאלי שמה. מואזין אשם ולא אחר, קבעה. אז היה לו חלום לנסוע לארץ שאין בה מואזין.

יסא נוח, מעולף מהחום, מתחשק לי לברוח, על כנפי החלום. אל מפרץ לא ידוע, אי הגיע לכאן, נחת בלוד, הלך לים ושינן את השיר הבא: על גבי כ
   1" בודד בתוכו, כפר קטן ורגוע, מול הים התיכון. אבל הקולות של המואזין מזכירים לי את אנדיז'ן. עם בקבוק וודקה, הגזענות נראית כה יפה

או מדביק "בקבוק וודקה" ," כנסת ומקריא מן הכתב כי ח"כ אחר "מרטיב בלילותאני לא בטוחה שיש עוד ח"כ בישראל שהיה עומד במליאת ה   
  שלא היו דורשים ממנו הבהרות. הנאום הגזעני והמכוער הזה עבר בשתיקה. -ליוצא בריה"מ 

. הוא משל. הוא טיבי, ששימש יועצו הקרוב של מנהיג הטרור ערפאת ומשתתף קבוע ביום השאהיד הפלשתיני, יורק עלינו מתוך הפרלמנט   
פלשתיני בכל הזדמנות, דורש את זכות השיבה הערבית וביטול חוק השבות, מכחיש את קיומה של היסטוריה יהודית -מכריז על עצמו ערבי

  בירושלים, עומד על כך שיבוטלו הדגל וההמנון. כל זאת כשהוא נהנה ממנעמי השלטון.
רב. נפגש עם נשיא סוריה אסד, שליט לוב קדאפי ומנהיגים נאורים נוספים. הזלזול שלו טיבי ניצל לא אחת את החסינות וביקר במדינות ע   

כל אלה הם סמן להתרחקות ערביי ישראל  -בדמוקרטיה הישראלית, שמבארה הוא שותה, החתרנות המדינית, בוטות דבריו, עזות המצח 
    מהמדינה.

-http://digital

edition.israelhayom.co.il/Olive/ODE/Israel/Default.aspx?href=ITD%2F2014%2F11%2F23 

 

 الملحق السابع:

 צריך להגיד את האמת: העסקת ערבים היא סיכון ביטחוני

הצלת חיי יהודים  מחוזות שמהם לא יוכלו לרצוח בנו, היא חיונית.היוזמה להרחיק את הערבים מקרבנו ל

 והרחקת סכנה היא צו השעה, גם אם פעולה זו מקפחת ערבים שלווים

  Share on facebookShare on twitter 00:02 12/00/1.02|  בעז שפירא
  ערבים,העסקה תגיות:

 

 

העסקת ערבים היא סיכון ביטחוני כיום, תוך הפרכת הטיעונים הנפוצים בדבר  שתדל לפרוש את הנימוקים המצדדים בגישה שלפיהא

הישמעאלים לבני עמנו. תירוצים כמו  וכיוצא באלה. בעובדה, מכה בנו היהודים טרור ערבי הנובע כולו משנאה תהומית של "גזענות"

מים וכל מי שיודע ולו מעט היסטוריה יכול על נקלה לסכם לעצמו את תולדות הטרור  וד, אינם מחזיקים"הכיבוש", "אפרטהייד" אפליה וע

הטבח במרכז הרב ולפני כמה  ממאורעות תרפ"ט, דרך הטבח במעלות, עבור בדולפינריום, מלון פארק, שחיטת משפחת פוגל, הערבי,

  ימים הטבח המחריד בהר נוף.

 

 

ומאפיינים  הם ברמות שלא כל עם יודע לייצר ומי שחולק על כך מוזמן להידרש לעריפת הראשים והפראות האלימות, האכזריות, השנאה

על הביטחון טוענים שגל הטרור המכה בנו מאופיין בכך  נוספים של הטרור הערבי, בארץ ולא רק. לאסוננו, דוגמאות לא חסרות. האחראים

להשמיד  אזן וכל השאר( אלא שמדובר בהסתה של המונים לרצוח, לדרוס, לפצוע ,הנייה, אבו מ) שאין התארגנות של רוצחים מוכרים

  ולאבד יהודים בכל הזדמנות ובכל האמצעים.

 

עובד  הרוצחים המגיחים לפגע בנו מכל מקום אפשרי. פעם נהג טרקטור באתר בנייה בירושלים, פעם הקריאה הנ"ל נקלטת היטב אצל
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ניקיון המנצל היכרותו עם הזירה )בית הכנסת בהר  ובד במסעדה בסמוך למקום עבודתו ופעם עובדבמכולת סמוכה למקום בו רצח, פעם ע

  נוף(, על מנת לתזמן את הטבח.

מגיח מקרבנו, ממקום עבודתו עמנו ואצלנו, מתוך  הפיגועים הנ"ל הינם בעלי מכנה משותף ברור: אין יכולת לזהות מראש את הרוצח. הוא

לאישה,  התרעה מוקדמת כשהמטרה היא לרצוח, כמה שיותר, בלי הבחנה בין חייל לאזרח, בין גבר ח מופיע ללאמרכז ושגרת חיינו. הרוצ

  והלב נקרע, זו מציאות חיינו היום בארץ הקודש. בין עולל לזקן, בין תינוקת לבין נערה צעירה הממתינה לטרמפ. עינינו הרואות

 

  מסכים לעבוד בקצבייה לצד רוצח פוטנציאלי? מי

רוצחיו שחתכו  מקרבנו למחוזות שמהם לא יוכלו לרצוח בנו, היא חיונית. נתנאל עראמי הי"ד עבד ביחד עם היוזמה להרחיק את הערבים

פוטנציאליים וממתינים להזדמנות להוציא זממם אל הפועל.  את חבלי הסנפלינג ושלחוהו למוות אכזר. מסתובבים בינינו ללא חת רוצחים

  באגד, המוסת לחשוב שחבר לעבודה נרצח, לא ירצה לדרדר אוטובוס מלא נוסעים לתהום? נהג ערבימי לידינו יתקע כי 

ולקעקע את הלגיטימיות שלה, בכל רחבי ארצנו. המגמה הזו ניכרת בעליל  הציונית רצונם לחסל את הישות הערבים מבטאים הפורעים

ערביי יפו מבטאים מעת לעת את  צדיק, על הר הבית ובלוד ורמלה.המשולש, בסכנין ובטובא זנגריה, בהר הזיתים ובשמעון ה בכפרי

  אש"פ בידיהם וכאפיות לראשם. קיום" בצעדות, הפגנות וחסימת צירים כשדגלי-דעתם על "דו

 

ת ילדים שבסמוך לו אתר בנייה שבו אורב פועל ערבי המשחר לדם יהודי )כנקמה על מו הכיצד ירהיב יהודי לשלוח את ילדיו הרכים לגן

למשפחתו ולעמו ולהצטרף לרשימת  בהפצצת החמס בעזה, כביטוי למחאה על הריסת בית אחיו המחבל, מתוך רצון להיות גאווה אחיין

  ומטופחת ליהודי באשר הוא(. השאהידים מקבלי משכורות העתק, או סתם מתוך שנאה מולדת

 

נוסף? מי יהין לעלות על אוטובוס שמאחורי ההגה יושב אדם שטוף רוצח פוטנציאלי  מי גיבור ויעבוד בקצביה או משחטת עופות כשלצידו

  והסתה שכל הווייתו מכוונת אל הרגע המכונן בו יעשה מעשה? שנאה

קודמים לכל שיקול  חיי אדם -סכנה היא צו השעה וגם אם פעולה זו מקפחת ערבים שלווים, אין להימנע מכך  הצלת חיי יהודים והרחקת

 אחר.
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