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 )الملحق األول( "المسلمون المخربون يقومون بمجازر ضد اليهود"؛ 22.4....4صحيفة "هموديع"؛ بتاريخ 

يق  رررررررل نت يرررررر  ينررررررر "يم نأة يرررررر     ررررررم يررررررر     يرررررر       ي رررررررأيي   11.4....4نشرررررررة "رررررر"يال ينية يررررررر ي    ينيررررررل  ترررررر ري  

 ة     ئس ض    يية ، ني    م.   ذي  ة"ايم  ـ ي  ي ر ي ي يقةية   ةًي     يج  ر 

ةقرررررر عر ي  ررررررررل قررررررررة  ت"ةيررررررع   "ررررررر د  ي ررررررر ئيأ،   اأ رررررريين، ع رررررر  "رررررررل  ينيررررررل،  قرررررر   ييررررررة ،  نيررررررم  ررررررذ  ، ي ررررررتييرة  

  ررررررتقي ل ن  ررررررل   ي ررررررأيي  "ررررررة يم، ة   ررررررذ ة  ة ئرررررر    ررررررذي  يريشررررررة   رررررر،   شررررررر    ة رررررري. ت"ررررررري    جيرررررر نير "ررررررةع قضرررررريل 

 ال ت  ء  أ     ي   ال  ي، نة  ير  يع ةنت ئجه  ةريلي.  ينيل  إ   ء    ع ر ئيع تري   

إفتعدددددال مواجهدددددات فدددددي جبدددددل الهيكدددددلل واإلعتدددددداء العنيددددد  علدددددى رجدددددال الشدددددرطة وعلدددددى اليهدددددود الددددد ين لقدددددد بددددددأوا بة ضررررر  ر ي

ل ةنرررررم ينرررررذ ة  ةيررررر  ة       ييرررررة  نرررررم يررررر  ي ررررر  رة   تأررررر    ية جيررررر ة  يررررر     يرررررس    ينررررر     ن رررررر ق  ررررري يدددددزورون المكدددددانل

ولدددددم يصددددددقها أحدددددد بدددددعن المسدددددلمين هدددددم مدددددن يشدددددعل المواجهدددددات والمجدددددازر  ررررر ييم.  رررررم ي"رررررر،  "ررررر  الننررررر ر ع رررررر ئيع ذ ررررر ، 

 المنظمةل رغم أن السلطات ابتعت سياسة ضبط النفس مقابل مثيري الشغب المسلمين".

مدددددددن ردود إسدددددددرائيل  ل كمدددددددا يبددددددددوةقررررررر عر ي  ةضررررررر ،    ن ررررررر ل ي رررررررر ئيع،  ررررررريس  ررررررر ًر ، ةنرررررررة    رررررررة   أررررررر   ييررررررر  ، ة   

وسددددددعيهم  -وغيددددددر المقنعددددددةل مددددددن الصددددددعب تصددددددديق أن المسددددددلمين المخددددددربين سدددددديتوقفون عددددددن أفعددددددالهم ودسائسددددددهم الضددددددعيفة

 للمس باألماكن اليهودية المقدسة". 

 
 

  

 (الثاني)الملحق  "يجب شن حرب استنزا  على المواطنين العرب" ؛22.4....21"؛ بتاريخ .موقع "نيوز 

تيتر   رررررر  يرررررر     يرررررر  ع رررررر  شرررررر  يق  ررررررل ت"ريضرررررريل نت يرررررر   . ية رررررر ع  رني شرررررر 11.4....11ي  ترررررر ري  .نشررررررر يةقرررررر  ينيررررررة  

 "رل   تن    ض    ية يني    ررل  ، ع ر ئيع. 

مدددددع السدددددكان العدددددرب بمعندددددى يجدددددب شدددددن حدددددرب اسدددددتنزا  مدنيدددددة. هددددد ا يشدددددمل إدخدددددال سدددددكان يجدددددب تعزيدددددز ا حتكدددددا  قررررر عر يو

ن اليهدددددود. النشددددداط يجدددددب أن يشدددددمل زيدددددارات متالحقدددددة للقيدددددادات اليهوديدددددةل برفقدددددة يهدددددود إلدددددى كدددددل مكدددددانل وحمايدددددة فعالدددددة للسدددددكا

   ة ة   ييأة رررررررل  ي رررررررة   رررررررنريل  رررررررع شررررررررييل.  ةريررررررر ة يتت  ررررررررل،  الحراسدددددددة الالزمدددددددة لحمدددددددايتهمل كتعبيدددددددر عدددددددن السددددددديادة.

ددددددددا لمعلومددددددددات المخبددددددددرينل حددددددددواجزل إعتقددددددددا ت وتفتيشددددددددات  مسددددددددتعربين يعملددددددددون داخددددددددل المندددددددداطق العربيددددددددةل إعتقددددددددا ت وفق 

 عشوائيةل وكافة الوسائل التي   يتم من خاللها إظهار القوة العسكرية بشكل معلن". 

ي ع    ةي ،  وسيتركون البالد إلى دول تنازلت عن سيادتهال : "سيكون هنال  عرب ال ين لن يتحملوا عار السيادة اليهودية عليهملة ض  

أةض    ج ي ، ة ييةرة  نيةذًج    ً"   يم  أتر يش، ي ع    رة  ة  ي ي"يي ،  ،  ة ل  ريي ني ،  رن   ة  ي ني . ةنن    ي   ي ض   

   يية ي. 
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יובל 
  ברנדשטטר

 VIP -הצטרפות ל  מראה  |  תגובות  |  פובליציסט

 
 צדדית-דו סכנה

מקבלת  כיום כל פעולת טרור מוצלחת 
מיד הד ציבורי של קריאה לנסיגה 

פרס ברור  -יהודית ממגע עם הערבים 

להפוך את המגמה, ובכך  לטרור. יש
קיום המבוסס על -לסלול את הדרך לדו

  הג'יהאד חוסר התקווה לממש את

 הבושה יהיו ערבים שלא יוכלו לשאת את <   

 

 ללא מכירת נפט אין סרכזות <

 

 ▪  ▪  ▪ 
התמסדות ועד  ה היהודית עברה תהליך ארוך שלמוסלמית במדינ-המלחמה הערבית

  .להתפרקות. כיום היא נמצאת בשלב התפרקות סופית
 

הפרעות ביהודים אירועים יחידניים ומקומיים. היישוב סבל מאירועים של טרור  בתחילה, היו
 בעיקר שוד וגזל שמהלכם גם אירועי רצח מן הסוג המקובל על החברה ערבית בדיכוי כל ,אישי
 היא רק דוגמה לאירועים 91-ת מיעוט. ההתנפלות הערבית על יהודי עין זיתים במאה הקבוצ

  .מרובים כאלה שפגעו בישוב היהודי ודיכאו אותו מאות בשנים
 

הכיבוש הבריטי מידי העותומנים שבו, במקביל להתארגנות הישוב היהודי.  שינוי חל לאחר
של הערבים כדי למנוע את הקמתו. על הלאומי היהודי, חלה התארגנות  לקראת הקמת הבית

חאג' אמין אלחוסייני, שהרג כל ערבי שהיה מעוניין בשיתוף פעולה עם  התארגנות זו ניצח
  .פרעות שהסתייעו לא רק במקומיים, אלא גם בכוחות מיובאים היהודים, וארגן

 
שו מדינות ערביות פל7הקמת המדינה, עת צבאותיהן הסדירים של  הסלמה נוספת חלה עם
צבאות סדירים  -המדינה היהודית. זוהי רמת הארגון הגבוהה ביותר  לארץ בניסיון למחוץ את

של הליגה הערבית, בדומה לכוחות הקואליציה המערבית  מדינתית-תחת הנהגה על
פו של דבר גבו מלחמות אלו את מספר הקורבנות הגדול בסו .סדאם חוסיין שהתארגנה נגד

אלפים הרוגים יהודיים. בה בעת, המלחמה הזעירה לא  למעלה מעשרת -ביותר בזמן נתון 
המדינות הערביות. במקביל, גירשו המדינות הערביות את  ננטשה, אבל גם את זו ארגנו ומימנו

  .מדינה היהודיתממלכתית בהם על הקמת ה נקמה -כל היהודים מתחומיהן 
 

כל מוסלמי, תוך שימוש במונחים של ג'יהאד, לאחר  הצידוק העיקרי למלחמות היה תמיד קודם
הגורם שבו נלחמו הצבאות היה קודם כל צבא ההגנה  .מדיני, ולבסוף גם אינטרסנטי -מכן 

 מארצות הרוב הערבי, תוך ביזה, שוד והלאמה של עושרם, לישראל. ההצלחה בגירוש היהודים
  .הבעירה אותה עוד יותר -המוסלמית, אלא להפך  לא רק שלא ציננה את האנטישמיות

 
ברמה של צבאות סדירים נחלה כישלון חרוץ, כולל במלחמת  הלוחמה המאורגנת נגד ישראל

 

 [90 צילום: פלאש] בא הג'יהאדחיילי צ
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. לאחריה לא העזה שום מדינה ערבית לתקוף בגלוי את 909-ה כיפור שהסתיימה בק"מ-יום
  .המדינה היהודית

 
באופן  , וגם בה9191אחרונה שבה השתתפו צבאות סדירים הייתה מלחמת של"ג המלחמה ה

הארגון של  רק הצבא הסורי, ורק חלקו. משם והלאה יש התדרדרות עקבית ברמת -די מוגבל 
כדוגמת  הגופים הלוחמים, מצבא פלשתיני כמעט סדיר של דרום לבנון, דרך ארגוני טרור

לבקרים.  ולי פיצולים של התארגנויות קטנות חדשיםחיזבאללה וחמאס, ועד לפיצולים ופיצ
  .והתחזקה הירידה ברמת הארגון לא שיפרה את המאזן הכולל נגד המדינה היהודית שהלכה

 
ההתארגנות, והיא  בימים אלה אנו עדים להתדרדרות לשלב האחרון והנמוך ביותר של רמת

סכין מוט, רכב,  ,עממייםהטרור היחידני, שבו לוחם אחד או שניים משתמשים בכלי נשק 
הדתי. גם ארגוני  והמטרה היא היהודי הבודד, ללא קשר לשיוכו הארגוני )צבא, משטרה( או

 -היחידנית  המלחמה הקיימים, פתח, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, התדרדרו לעידוד הלוחמה
  .עדות לכישלון הארגונים לבצע את מטרתם: גירוש היהודים מן המזרח התיכון

 
מודרנית, נמוכה -הטרום מוסלמית נגד ישראל ָשָבה אם כך ארגונית לתקופה-הלוחמה הערבית

אינה עוד המדינה  יותר מזו שהייתה בתקופת הפלישתים. לעומת זאת, מטרת הלוחמה
לפלישתים, המלחמה  היהודית, אלא כל יהודי באשר הוא. כלומר, אנטישמיות מזוקקת. ובניגוד

 .איירס-בואנוס מטולוז ועד -ביהודי היא כלל עולמית 

  יהיו ערבים שלא יוכלו לשאת את הבושה

את מגורי הלוחמים  ישנן שתי דרכים להתמודד עם הלוחמה העממית היחידנית. אחת, לבודד 
באמצעים צבאיים כדי  גדרות, חומה, שמירה, מגובים במוכנות להשתמש -באמצעים גשמיים 

איזורים שהכניסה  י הבידוד. מדובר למעשה בהקמתלהרוג את אלו הבאים לאתגר את אמצע
את האוכלוסייה  והיציאה מהם מבוקרים בכוח הנשק. דוגמה לכך היא רצועת עזה, המבודד

לירי. סביר להניח  היהודית מן הערבים ושכל מי שמנסה לחצות את הגדר הוא מטרה לגיטימית
להבחין בינם ובין אלה  יתןכי מרבית ערביי עזה מבקשים רק לחיות ולהתפרנס. אלא שלא נ

מלחמה הוא ברמה של  הרוצים לרצוח יהודים באשר הם יהודים. המחיר שנגבה בכל סבב של
  .אלפי ערבים הרוגים

 
ידי -הנציב הערבית )ג'אבל מוכבר( מירושלים על השמאל הישראלי הקורא להפריד את ארמון

לים, כולל הארטילריה לשכפל את עזה בלב ירוש חומות גבוהות ובצורות, קורא למעשה
מכך מבחינת הרג בערבים. ולא רק את ארמון  הפשיטות והפצצות מן האוויר על כל המשתמע

מוסלמית, כגון לוד, רמלה, -לאוכלוסייה ערבית הנציב, אלא כל שכונה ועיר שבה יש משקל גבוה
ייה לוחמה ברמה כזו מכבידה על חייה של האוכלוס .שבע וכולי-זנגריה, יפו, בבאר-טובה

עזה בסבב האלימות האחרון(, אך גובה מחיר עצום -עוטף היהודית )ויעידו התלונות של יושבי
הלוחמה, מיד מתחיל תהליך התחמשות מחדש המוצא את  מן הערבים. מצד שני, כשנפסקת
  .ביטויו בסבב העימות הצבאי הבא

 
עירונית.  התשההדרך השנייה היא הגברת החיכוך עם האוכלוסייה הערבית ברמה של מלחמת 

פעילה על  פעילות זו כוללת הכנסת אוכלוסייה יהודית המעוניינת בכך בכל מקום, והגנה
כולל כל  ,האוכלוסייה היהודית. הפעילות כוללת ביקורים תכופים של המנהיגות היהודית

 האבטחה הדרושה להגנתם כביטוי של ריבונות. הכלים הדרושים אינם צבאיים אלא
 פי מודיעין-תכופים, מסתערבים שיפעלו בתוך האוכלוסייה, מעצרים על משטרתיים. סיורים

של  אנושי, מחסומים, מעצרים וחיפושים אקראיים, ביקורות תברואה, כולל בבתי ספר, בדיקות
פעילות  .תקינות וזיהוי של כלי רכב, וכל האמצעים שאינם הפעלה עתירת אש של כוח צבאי גלוי

המאורגנת  ור נשק ברמה הצבאית, ולכן את פרצי האלימותרצופה זו תמנע את היכולת לצב
  .שתמיד גובה הרבה יותר קורבנות משני הצדדים

 
השנייה. היתרון האחד הוא הרחבת הריבונות היהודית בכל מקום שבו יש  יש יתרונות לגישה

ואדמות מדינה. בכך יינתן פתרון למצוקת הדיור של האוכלוסייה היהודית  קניין יהודי
ככלות הכל, זוהי המדינה היהודית, ולכל יהודי בעולם הזכות לדור בה  בת. אחריהמתרח

השני הוא דיכוי התקווה הערבית להצלחת הטרור דרך הוכחה יומיומית שהטרור  כרצונו. היתרון
כיום כל פעולת טרור מוצלחת מקבלת מיד הד ציבורי של קריאה לנסיגה יהודית  .אינו מצליח
קיום -ברור לטרור. יש להפוך את המגמה, ובכך לסלול את הדרך לדו פרס -הערבים  ממגע עם
  .על חוסר התקווה לממש את הג'יהאד המבוסס

 
ריבונות יהודית גלויה ותקיפה, ויעזבו את הארץ  יהיו ערבים שלא יוכלו לשאת את הבושה של

שיסכינו עם כגון שוודיה, בריטניה, צרפת וגרמניה. ויש  ,למדינות שוויתרו כבר על ריבונותן



 .קיום, כמו הדרוזים והנוצרים, במדינת היהודים-שלהם לדו המצב החדש, ויפתחו את הדגם

  ללא מכירת נפט אין סרכזות

אם יש הוכחה לקיומה  .ועכשיו לאיום האמיתי הנשקף כיום לישראל ושבא מן האיסלאם השיעי 
על שטח עם מדינת  סכסוך של האנטישמיות שאינה תלויה בדבר הרי זו אירן, שאין לה שום

אינו מכוון אלא  ישראל, אלא עם העם היהודי. בדיוק כמו הנאצים. הנשק הגרעיני של אירן
הנושאים ונותנים עם  כולם יודעים זאת, ולכן לא אצה הדרך לאף אחד מן -למדינת היהודים 

  .את הסכנה אירן להעמיד אולטימטום של ממש, שלא לדבר על שימוש בכוח כדי למגר
 

למי למכור את התוצר היחיד  אלא שאירן תלויה היום כליל בסין ובהודו. ללא סין והודו אין לה
היום מבחינת אנרגיה, ובקרוב  דלק מאובנים. מדינות אמריקה הצפונית הן עצמאיות -מאדמתה 

מרוסיה ויכולה להסתייע בקלות  תהיה היבשת ליצואנית דלקים. אירופה מקבלת דלק בעיקר
מן הנפט בסין מגיע מן המפרץ  אחוז 70צפונית )נפט( ומישראל )גז(. מצד שני, מאמריקה ה

והמתן הממושך, ממומנות  הפרסי. כל הסרכזות להפקת חומר בקיע שבעטיין מתנהל המשא
בושהר שבמערב המפרץ, יניע ענן  בכסף סיני והודי. אירוע אחד דמוי צ'רנוביל בכור הגרעיני של

את כל המעבר במיצרי הורמוז ויכול  עם כיוון הרוח, יקפיא לשניםאקטיבי ממערב למזרח -רדיו
  .להביא אל קיצו את משטר האיותאללה

 
הרי הטרור העממי בירושלים הוא  -גם מבינים מהי המשמעות של אלימות מוסלמית  הסינים

וכאפס לעומת מה שעשו ועושים להם האויגורים. על הסינים וההודים להבין כי אם לא  כאין
 על האירנים לפרק את תוכנית הגרעין שלהם עד תומה, הם יהיו תלויים באירן גרעינית וילחצ

ואלימה לאספקת נפט וגז. העלות הגבוהה של האנרגיה שייאלצו לשאת, תכביד על התחרות 
  .הברית, תפרק את כלכלת סין ותכשיל את שאיפתם להיות מעצמה-ארצות עם
 

הלוחמה היחידנית מצד אחד ואיום הגרעין מצד  -ם של ישראל עם שני צידי האיו התמודדותה
מחייבים ממשלה עם אחידות רעיונית סביב רעיון מדינת הלאום היהודי. זו אינה  - שני

הנוכחית שכמעט מחציתה מתנגדת לזכותו הבלעדית של הלאום היהודי על ארץ  הממשלה
להתערערות הממשלה לדבר על ארץ ישראל מן הים עד הנהר. זוהי אולי הסיבה  ישראל, שלא

הנוכחי. ימים יגידו אם נלך למיצוק האחדות והתמודדות, או להכחשה כללית שבסופה  בהרכבה
 .התיכון החדש של עירק, סוריה ולבנון המזרח

 

 

 "במקור במגזין "מראה פורסם
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