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 )الملحق االول( ؛ الفلسطينيين يتقربون من األيدولوجيا النازية2126222.62صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

نشررررررف  رررررئيل  ليوررررررلةيك لتيرررررسمل نق تررررر  متوتيررررر  لتنورررررتسفن  يينيئرررررف  نرسورررررف  ئررررر   ئليررررر  ي ررررر و  فلئررررر  يوررررررلةيئي   رررررف ئ   ررررر  

 ئوررررررررفينيي  توررررررررووسل ويرررررررر ي سز نررررررررف  نرسوررررررررف    لتلئوررررررررفينيي  يتقروررررررررس  نرررررررر  ز نررررررررف لت ررررررررئ    لنورررررررررلةيئي     شررررررررو ن   

 لألي ستسجي  لتن زي ي 

ملقرررررري الزجاجررررررات الحارقررررررة كرررررري الشرررررربان  أولئرررررر  ب ررررررتم داعرررررري والقاعرررررردة  يرسررررررلالتحررررررريض الفلسررررررطيني م ترررررروم سق تررررررف  ل

الجتن  يررررر   رررررف لتنجتنررررر  يملرررررف    نلررررررم لتقئيرررررك ننررررر  يجرررررر   رررررف سوررررر ةك لتتسل رررررك ل جررررركي يتوهمررررروا حرررررول الحرررررل الن رررررائي2 

ا مررررررن جيراننرررررا يتقربررررررون مررررررن أيررررردولوجيا لتلئورررررفينفت لتمترررررر، لتتلئينيرررررر ت لتنرررررسل  لتتئلزيسنيرررررر ت  أولئرررررر  الرررررر ين كرررررري نف رررررم أن جررررررزءر

)ننظنرررررر  نمسنرررررر  نرررررر  نوررررررتسفني  مقارنررررررة ب ررررررؤالء "الت ديررررررد ال طيررررررر" لمن مررررررة "الهافررررررا"  حررررراولوا إبادتنررررررا قبررررررل سرررررربعة عقررررررود2

رلجنررررررس لتئجرررررر ر   هررررررو مجرررررررد لعبررررررة أطفررررررال2   و  ترررررر ل لف درررررر  لتنرررررر نيي  لتلئوررررررفينيي ت لتنترررررررجم لورررررررلةيئيي  نتفررررررر ي  يقسنررررررس

سلتزج جرررر ف لتنتلجررررر  يريرررر س  لتقترررركي يررررم ظ رررر س   ررررف لالز يرررر    ررررف ظررررك  ررررنف وررررئف ف لألنرررر ي  نرررر   يررررر نت مرررر   نرررر  ن رررر ر 

  تئفرررررم   ةئررررر  م نئررررر  تشرررررظ ي ت لتن رررررفئق للتق رررررسرل ستمررررر  منررررر  يوررررر س    لألنرررررر يوررررر س مررررر ت   زج جررررر  قترررررك تلررررر  وررررر  سلف ويتيررررر

سمرررررك لتورررررال لتجرررررس  سلتقوررررر  لتئ ي يررررر  سلتورررررال لتوئرررررر  ال يورررررتفيلس  ينقررررر   لتفلئررررر   رررررف لتوررررري ر  لتنئترقررررر ي نررررر  لتررررر   ينقررررر   

 لتر عي لتوي   لي

س دررررر  ف  لقورررررك  وررررروسع و تدررررروف سقررررر  شرررررئسنست  ئررررر  نلررررر ر فت وررررري  يررررر   جنيرررررر  نررررر  لتلرررررر، لتررررر ي   ئررررر فسل وررررري رت   رررررف 

لتقرررر ك تتمررررسلعي  ررررف لتورررري ر  جئررررك لونرررر  لورررر  لت نررررك وررررنسلفي لتشررررو   لترررر ي   ئرررر فس  لئتجررررسل  ئرررر  ال شررررف ي يررررم  لتفريرررر  نرررر 

ل نيترررررري ي مرررررر   وررررررسزتيم   ررررررف س رررررر سري مرررررر   وئررررررسز  شررررررئسنس وررررررالي  فئرررررر  لتنرررررر ر ورررررر تيسل    قررررررف  رل سل    يشرررررر ي سل ييررررررس  

ل نررررر  مرررررك لتجيررررر في لتستررررر  فئررررر، نررررر   سلتررررر      ي رررررئف  رررررا  لتفريررررر ي لألنرررررر ئتررررر   ررررررا لتر ررررر  ي لتوررررري ر  تئقرررررف  ررررر سر 

 لتنوتغر، يس    شئسنس و ت لف  وت  ف تئتئقي ي تم يتم ليق م    سلئ  ن  ن ير  لتشغ،لي 
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نق ت  متوي   ي رؤسوي  و رمس ز م ن   اتي     لتل م لتنقوك ويشي  تزلي  قس  لتئرم ف  .102ي21.03نشرف  ئيل  ليورلةيك لتيسمل وت ريخ 

 لنواني  لتتف س لي  وـ للنري وي ل ن ك  ل ش سلتتف ئو، ز ن  لتئ مف يرث نئن ل ن   اك  نئي ي 
 

لتتف  تنف و تل تم  ف لتونسلف لال ير  سوشمك   م سسقلسل  وي ويس ت رج ك لوت و رلف سنؤر س  تم يتنمنسل ن  تسق  لالئ لث لتنرمزي سق ك  ل
نرتومي   ف دس  لتنل جآف لتتف لوت   ي  سزير لتت ريخي نق رس  ئ رس  يوتشر س  لتنوتقوك وقسل يئنئس  لوةئ  سوين ريسي ف  ف جلويم  ف 

االسالميين في الشرق االوسط بال ات أوضح من غيرهم  ُي يل أن الالعبيننئ ست  تتش ي  لتنيسك سلتا وي  لالو ويي   ف تسق  لتنوتقوكي 
 2"و ل  ألن أجندت م تعكس التزاما معلنا وصريحا لمحاكاة االرث ال ي  لفه ل م محمد في القرن السابع

 
ت ئن كت لتجي   ينم  ل ل لتتق ير و   ئرم ف لالري ، لالواني  لتوني  لتنتفر   ن  ويف لال سل  لتنوئني  )ن ك  ل شت لتق     س د م  ل

لتق  م لت  يمن ك لتويفر   ئ  لتلرل ت وسري  س سك  ف ل ريقي  مف تقيم قسل   لنفا  تيجسم  3102لتل تنف سجوي  لتن ر   وتتسج   ف لتل م 
 و  ليرل  سلتنسجي  لت ا   لالواني   ئ  لسرسو  س ئ  لتغر، لت   يقدم  ظل ر  ئرج ي ينم  لتتق ير و ن  ئي ك لتجيس  لتشيلي  لتنسئ   ورة

تئتل ظم  ف لتشر  لالسوفت س ف دس  لتلجز لتغروفت وتسل ك ئرم ف لالري ، لالواني   ف لتون  لتق  ن  ل ن تي  لالنشق قي  د  لت سك 
لتل س )“ ف رسن   ت س ئ  ر وي  لتمنيو  لتنويئي ”لتم  ر “سالئق  وتنقك ي   لتئرم ف  و ك نش في  لت  لسرسو  ” ي لتل س لتقري،” )“لتم  ر “

وتوتغك ئرم ف لالري ، لالواني  جيس، لتني جري  لالوانيي   ف لسرسو ت سلت  ج نوي  نسج ف لتني جري  لتج   ن  ل ريقي  سنق تئف ” ي لتولي 
 يللتجي   لالجرلنيي  نن  ويلس س  ن  ني  ي  لتقتك  ف وسري  سلتلرل  تئت لي  ستئنسلجي  لتلئني  د  لتغر،



 
سلتورسزي تق  ” لئرل  لتن   “س ف لتون  لتق  ن  ويتدق    لتنو ت  لتلئوفيني  تيوف ئت   ف ي نش نش مك لتننفق  سيم ويئ ستس  لس د م  

 يلق ك لتئمن   ين  نن   رل، لتييمك  ُ فيف لتنوس   تا وي  ي ننتظر تنرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المالحق:
 الملحق االول:

 

  המטרה: רצח
  אמילי עמרוסי  

יהודים הם נשאי זיכרונות; שריפת בני אדם מצמררת את העור הקולקטיבי. בשבוע הבא נציין את יום הקדיש הכללי לזכר נרצחי השואה. כאן      
ממים. אולם תגיע השאלה, איך את משווה. כאן יאמר מי שעיניו עדיין עצומות לרווחה: משליכי בקבוקי התבערה הם רק פרחחים, נערים משוע

  ההסתה הפלשתינית, חתומה מכל עבריה בחותמות של דאעש ואלקאעידה, שולחת את אותם צעירים לפנטז על הפתרון הסופי.
כן. די להכיר מעט מהנעשה ברשתות החברתיות בקצה החברה הפלשתינית, ספרי הלימוד, המסרים בטלוויזיה, כדי להבין שחלקים משכנינו    

  וגיה של מי שניסו להשמיד אותנו לפני שבעה עשורים. ליד אלו "האיום החמור" של ארגון להב"ה הוא משחק ילדים.מתקרבים אל האידיאול
מיידי הסלעים ובקבוקי הנפץ מבקשים לרצוח. הם הולכים ומתרבים לנוכח שתיקת רשויות הביטחון. אני לא בטוחה מהו המקור למושג "אוזלת    

ת: בקבוק רצח שהוכן באמצעים ביתיים שובר משפחה שלמה לרסיסים, וכל חיל האוויר וכיפת ברזל והצי הימי שכך היא נראי   אבל כנראה,ل יד
  לא יכולים להציל את הילדה ברכב הבוער. מה כן? הרתעה. ריבונות.

את שיגרת החיים לכל מאות האלפים    ביישובים יש מתח עצור. האם להרעיש עולמות על כל ניסיון פיגוע? הרי כל דיווח כזה משבש   
חרדה. מסיג את הנורמליות. בכל פעם שאנחנו מתלוננים על סכנות הדרך, אנחנו מוותרים על עוד זוג חברים  שמתגוררים מעבר לקו הירוק. נוטע

  מרקם החיים נבקע. -שכבר לא יגיעו לביקור בגלל הפחד. זו מציאות שכולנו מכירים, אבל כשהיא הכותרת הראשית 
אתמול, סמוך למודיעין, נתקעתי בפקק שגרתי שנגרם בשל עבודות בכביש. זה היה מעבר לקו הירוק. מכל עבריי היו בפקק מכוניות פלשתיניות.    

או שיש בכך סכנה במקרה של בקבוק תבערה ויצירת  -היכולת שלי להגן על עצמי היתה אפסית. הדילמה היתה אם לנעול את הדלתות מבפנים 
  חילוץ מהמכונית הבוערת.קושי ל

הצעירים סביבו לא  ה-5ي לפני שבוע בדיוק נקלע שלמה, מכר שלי, להמון ערבי שהקיף את מכוניתו בדרך מירושלים לתקוע. במכונית ישב בנו בן   
נגמרה לו המחסנית. מחו על שום דבר. הם פשוט רצו לראות יהודים מתים. היו להם מוטות וסלעים. לשלמה היה נשק. הוא ירה באוויר עד ש

הילד ביקש מאבא שיגיד תפילת הדרך. העניין התמוה הוא שדווקא שלמה זומן לחקירה. אף לא אחד    המכונית חטפה סלעים מכל הכיוונים.
  מהמתפרעים נעצר. אם המצב היה הפוך, בקבוקי תבערה היו הופכים לנדירים.
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  האיסלאם: עוד שנה של הקצנה  
  ד"ר ראובן ברקו  

היסטוריונים לא היטיבו לחזות את האירועים המרכזיים שפקדו את העולם בשנים האחרונות ובכלל, ועמדו נבוכים נוכח מדינאים, אנשי מודיעין ו     
ההפתעות שזימן שר ההיסטוריה. מעריכים זהירים הצופים פני עתיד נותרו כשבאמתחתם שאלות ותרחישים בבואם לנסות ולזהות מגמות 

ה כי דווקא השחקנים האיסלאמיסטים במזרח התיכון ברורים מאחרים, שכן האג'נדה שלהם משקפת ושחקנים עיקריים בניבוי פני העתיד. דומ
  ה-7ي מחויבות מוצהרת וגלויה לחיקוי המורשת שהותיר שליחם מוחמד במאה

חמאס, הג'יהאד  קאעידה,-ניתן אפוא להעריך כי תנועות הטרור האיסלאמיות הסוניות הרדיקליות מבית האחים המוסלמים )כגון דאעש, אל   
המתקרבת להשלמת ההשתלטות על עיראק, סוריה ומדינות באפריקה כדי לכונן בסיסי יציאה  5102נוסרה( יכוונו בשנת -העולמי וג'בהת א

  למתקפת הח'ליפות האיסלאמית על אירופה ועל המערב הכוסס ציפורניו במבוכה.
כוון להתעצמות במזרח התיכון, ונוכח אוזלת יד מערבית, ימשיכו תנועות הטרור ניתן להעריך כי מול מאמץ שיעי מאוחד בראשות איראן המ   

בהמשך יעתיקו תנועות אלה את עיקר פעולתן ي)ل האויב הקרובل  האיסלאמיות בשנה הקרובה את פעולתן הפלגנית כנגד מדינות ערב "הכופרות"
   ي)ل האויב הרחוקل  ובראשה הכנסייה הנוצרית של רומא,ل לאירופה "הכופרת

תנועות הטרור האיסלאמיות ינצלו את מובלעות המהגרים האיסלאמים באירופה, כשלצידם גלי המהגרים החדשים מאפריקה ולוחמי הג'יהאד    
הרצחניים שישובו משדות הרצח בסוריה ובעיראק להסלמה ולעימות גלוי כנגד המערב. מצב נפיץ זה יניע את הימין האירופי כנגד המוסלמים 

  ימות בלתי נמנע.לעבר ע
בינתיים, במגרש הביתי ימשיכו המדינות הערביות ה"מתונות" והמונרכיות )בעלות מבנה מסורתי שבטי ולגיטימציה דתית שבירה( להילחם על    

  שרידותן בצל תלות חומרית וביטחונית במערב המתעתע, שנסוג מאפגניסטן ומאבד עניין במאחזיו ובנפט האזורי.
ובהן ירדן, הנתונות לאיום איסלאמי מבית, להתפוצצות אוכלוסין, להצפת מהגרים ולאיום שיעי מן החוץ, ישתמשו באיום האיראני מדינות אלה,    

סביר שמדינות אלה יימצאו בשנה הקרובה במצב סיכון ي) להאחדת השורות ויעמיקו את ה"סולחה" עם קטאר )הידועה כספונסר טרור איסלאמי
ישראלי אך -ן ה"מתגרענת" יסתייעו בחשאי גם בפוטנציאל ההרתעה הישראלי. מכיוון שכך ייתכן שיאיצו שלום פלשתיניגובר ולצורך הרתעת אירא
  ישאפו לגרעין משל עצמן.

במעגל הרחב העולם כמרקחה: סין מוחצת את הרדיקליזם האיסלאמי, המתח השורר בין הודו לפקיסטן אינו מבשר טובות לאזורנו שכן "נשורת"    
ת בכולם, הרוסים והאיראנים נחלשים כתוצאה מהסנקציות המערביות, דבר המחליש את רוסיה והציר האיראני הכולל את עיראק, משטר פוגע

  נמל המים החמים הרוסי בסוריה בסכנה. -אסד בסוריה וחיזבאללה. התוצאה 
בשל תמיכתה בטרור איסלאמי )חמאס ודאעש( טורקיה, חוליה חשובה במערך המערבי האנטיאיראני, מאבדת את האמפתיה המערבית    

מהגרים טורקים לאיום האיסלאמי על אירופה מבית. מעמדה בנאט"ו נחלש וחלומותיו האימפריאליים של ארדואן במזה"ת נגוזו.    והצטרפות

http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODE/Israel/Default.aspx?href=ITD%2F2014%2F12%2F26
http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODE/Israel/Default.aspx?href=ITD%2F2014%2F12%2F26


ט. חז"ל קבעו כי מאז חרב בשנה הבאה יתבהר כי הסוגיה הפלשתינית אינה ולו בשולי בעיות האזור והם ינסו "לשרוף את המועדון" ולהתבל
 ييي המקדש ניתנה נבואה לשוטים, נמתין ונראה

D%2F2014%2F12%2F30edition.israelhayom.co.il/Olive/ODE/Israel/Default.aspx?href=IT-http://digital 
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