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 226 تقرير رقم

 )الملحق األول( ؛ "اإلسالم دين دموي وشمولي"1.9.2.95صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

مق  ررررر   ت  ررررر  ب2 رو  ررررريخ  ررررر ر     ررررر  مرررررخ     ررررر  ر ررررربيخ ر وررررر م   42.2.1.9نشررررررف  رررررئيل  ليوررررررريي  ر يررررر مل  تررررر ري  

    بيخ لر بم ي  ر شم   ل2 

خالالالالالالل حياتالالالالالعة فالالالالالي السالالالالالاعة التالالالالالي عمالالالالالل في الالالالالا لررررر  سنرررررم روررررر   ط  مم ررررر م  رررررخ ر   ررررر 2  قررررر  س لر وررررر م يتم مررررر  مررررر  مئمرررررب  

الالالالالا عبالالالالالر قطالالالالالع الالالالالالرأ ة أكثالالالالالر مالالالالالن ثمانيالالالالالة مالالالالالن خصالالالالالومعة وب ضالالالالالمن م شالالالالالعراء وكفالالالالالار علالالالالالى نشالالالالالر اإلسالالالالالالمة قتالالالالالل بالالالالالرمر منالالالالالعة أيضي

م جرررررر   مررررررخ 2 يئتررررررررم ر رورررررر    ن رررررر  ر ورررررر م  م  نررررررم ر م ررررررم خ  نررررررب ط  ررررررآخالالالالالالرونة الالالالالالال ين طعنالالالالالالوا بالالالالالالع وعارضالالالالالالوا نبوتالالالالالالع

ييمرررررر خ   رررررر ي ر موررررررلميخ  رررررر   رررررر  ر مرررررر  م2 ي ررررررب  سخ ئو ورررررريت م تجرررررر    ررمتررررررم  رررررر  نتيجرررررر   ترررررر ري  مررررررخ ر ورررررر ري    ر تشرررررر ي  

 2 لر   ير مخ ق      مم     من م س ن   بي ن ف س رى  ئ   س مي   م برقي  رو  تم

رض سوررررررل ن ييمرررررر خ شررررررم     مت لررررررن2 ر تلوررررررير ر ورررررر م   ررررررنرربي ر   يرررررر    مرررررر  نرررررر   مررررررخ ر وررررررم    لن رررررر   يمرررررر س رررررر  س ل

ررررر    ررررر  سئيررررر    نرررررب ر  رررررم ير قررررر خل2  ر ئررررربير يرررررب ر ئررررر    لرررررن ر قرررررروخ يقررررر  س لل تئوررررر  ر ر رررررأيخ قتلررررر ر  ررررر  وررررر ي  ط سم رت 

شالالالالالالمولية الدمويالالالالالالة والتضالالالالالالحية الشخصالالالالالالية تضالالالالالالع النبالالالالالالي سو ورررررر   ررررررخ ر يمرررررر خ2 ر ي  رررررر   مرررررر ف ر مررررررومخ  رررررر  ورررررر يلم  تم يررررررر 

 رررررأر يتم ررررر   ررررر  ر ررررر خ رليمررررر خ ر وررررر م    يالالالالالاء إسالالالالالرائيلة فالالالالالي مكانالالالالالة قريبالالالالالة إلالالالالالى األلو يالالالالالة.المعصالالالالالوم عالالالالالن الخطالالالالالرة بخالالالالالال  أنب

ر ررررررأي يررررررر   ط  ن يررررررم  جملرررررر   رئررررررب ظر شرررررر  بيع   برجرررررر  ر قبرورررررر   مرررررر  ي  ررررررر  رررررر  س رررررر م بر رررررر  ر ورررررر بر س لط  ر رورررررر   

  2لمئمبل2  أر  ُيّمس ر مومن خ    و م    ئق   نبم  يتم  رض ن ي م  ش   و  ر

ر موررررررلم خ ر ررررررأيخ يمملرررررر خ س مرررررر ل  شرررررر ق   ر ررررررأيخ يتمر رررررر خ  شرررررر   بريررررررم  لتئررررررريض ر ورررررر م   يمرررررر ن خ مررررررخ م  نرررررر   قرررررر  س ل

تعالالالالالزز مشالالالالالاعر الكرا يالالالالالةة الغربالالالالالة ومالالالالالن  ري ررررر   يرررررر خ   ررررر  مرررررس  ن ررررر  ر وررررر م يوررررر  ي ش  ررررري   متبنيررررر   ررررر   ييررررر   ر يررررر  

أ  مرررررخ  من مررررر ف م ررررر  بر ررررر    مم لررررر  م نلرررررأ  ر ممليررررر   جررررر   مرررررن م ُجّنرررررب منررررر   رررررول  ر نررررر س  رررررم جم ررررر ر ر  رررررب  ت م.دونيالالالالال

 ر ر   ي  رأل يريل2

 

 

 )الملحق الثاني( "اإلر ابيون يخرجون من المساجد" ؛99.9.2.95صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

 
ر  2.2.1.9.. ت ري   نشرف  ئيل  ليورريي  ر ي مل يخ مخ ق   ش  يخ منتميخ مويي    لمولميخ  ل   للي  قت   ئ  ييخ  رنوي  ري  تير 

  بر  2
 

 ي  ر ر   ري  تير رج   مل م   ي رج مخ و    ئ ي  أرف تل  ي   ر ي   س     ميأن      ي لق ر ن ر   ر رش       يش ري ي   سخ 
 لر ر   ييخل 

 ي رج خ مخ ر مو جب2
 



 
 
 
 
 
 

 لمون )الملحق الثالث(: جميع االر ابيين  م مس00.0.5102صحيفة "يديعوت احرونوت"؛ بتاريخ 

مق     ت    ن ح  ليجر    ر ق ن ر مملي  ر ت  روت ب ف مقر ر مجل  ر و  ري لش ر   11.1.2.11نشرف  ئيل  ليبيم ف رئر ن فل  ت ري  

 ري ب ل ر لرنوي   رب   مخ       رخ  يس جمي  ر مولميخ رر   ييخ    خ    ر قتل   م مخ ر مولميخ2

ركيد على   ا بشكل خاص: لي  كل المسلمين  م ار ابيين. غالبيت م يعارضون االعمال ال مجية والقتل الجماعي بدم ال حاجة للت ق  س ل 

من  بارد. ومع  لك ايضا ال حاجة للتركيد الحقيقة ان جميع االر ابيين والقتلة المتعصبين وعطشى الدماء  م مسلمون. من اليمن وحتى نيجرياة

 الشرق االوسط وحتى فرنسا".باكستان وحتى ليبيا ومن 

 
 
 

 "المسلمون بربريون واالسالم دين مجنون" )الملحق الرابع(؛ 92.9.2.95موقع "كيكار  شبات"؛ بتاريخ 

 
مق     ن ري   ت    مين  تو ر   م مخ       سخ ر مولميخ لسم   ر ري  مري  ل  سخ ر بيخ  2.2.1.1.. ت ري   نشر م ق  ل ي  ر  ش  فل

 بيخ مجن خل2 ر و م  ل
 

ر مملي  ر ر   ي  ر مر       ر متجر ر ي  بي ر ت  ق م     مولم مت ر  ت    ي   ولول   ملي ف ير   ي  نلأ   قتل  متم ش خ  لبم    ق  س ل
 نو خ2 لبيخل  مخ ر مل   سخ ت  خ ر  ئي  ي  بي       ر  بب مم خ2  م ر ري  متجأري  مري    تيق  ألم   ر ري  تقبس رألرض س  ر مخ ر



 مجن خ     سي من ق  بيخ يولن ر ئي ي  مق    ين  ع ئي ي    ر  ر م ط   لنو خ2    ر جم  ري  ر ت  تمب   م يب      أرف  مخ    
 ر تل    م  رألقلي ف  ت  ير     م يريب خ رلوتي    ل     ر يب  ر  جم  ر ر حل2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المالحق
 

 الملحق األول:
   

  קריאת תיגר על המערב  
  ד"ר ראובן ברקו  

עוד בחייו, שעה שפעל להפצת האיסלאם, הוצאו להורג בפקודתו, גם 2ظل מעצוםلع האיסלאם מתייחס למוחמד כשליח האל וכמנוע מטעות     
  ים, שהשמיצו אותו והתנגדו לשליחותו.בכריתת ראש, יותר משמונה יריבים, ובהם משוררים וכופרים אחר

כבודו של השליח כנביא האיסלאם ומקומו המובטח אצל האלוהים הם חלק מהאמונה והתפילה של המוסלמים בכל העולם. דומה כי רגישותם    
  נטיות של שליחותו.לכבודו היא תוצאה היסטורית של לעג, ערעור וספק רב שהטילו יריביו, ובהם בני דתות אחרות, ברלוונטיות ובאות

הפרשנות האיסלאמית לרצון האלוהי, כפי שהורד מהשמיים לשליח, מציגה גישת אמונה טוטאלית ותובענית. הקוראן אומר: "אל תחשבו את    
טיבי מדובר בדרישה אלוהית למות המאמין למענו כביטוי אולטימ2ل אלה אשר נהרגו למען האל כמתים, אלא חיים הם ואצל האל הם מתפרנסים

  של האמונה.
2    הטוטאליות עתירת הדם וההקרבה האישית מציבה את הנביא המנוע מטעות, בשונה מנביאי ישראל בני התמותה, בדרגה קרובה לאלוהות   

גליו הדבר בא לידי ביטוי בהצהרת האמונה האיסלאמית, הכורכת את האל ונביאו במשפט אחד )השהאדה( ובדירוג הקדושה הוויזואלי המופיע בד
  כיוון שכך, נפגעים מאמיני האיסלאם, ובצדק, שעה שנביאם מוצג באופן מגוחך.2ل השחורים של דאעש: "אללה, רסול )השליח( מוחמד

מוסלמים קשי יום, החשופים דרך קבע להסתה איסלאמית וסובלים ממעמד נחות בסביבה מערבית מנוכרת, רואים בכל פגיעה בנביא האיסלאם    
מעמיק את תחושת השנאה, הניכור והנחיתות שלהם. אנשים אלה הם קהל היעד, שחלק ממנו גויס לא מכבר לארגונים כגון דאעש, עלבון אישי, ה

ונציגיהם ביצעו את הפיגוע האחרון. חיזוק לתובנה זו אפשר היה למצוא בגינויו של שר החוץ הטורקי את טרור הרצחני, אשר נימק את המעשה 
   2ل זרים וגזענות אירופיתבהיותו "תוצאה של שנאת 

ולכן  112., הפגיעה במוחמד הופיעה בקריקטורה משנת   העיתון "שארלי הבדו" שחט אין סוף פרות קדושות בשם הדמוקרטיה וחופש הדיבור.   
ולה איסלאמית פעולת הטרור האחרונה כנגדו לא היתה תוצר של זעם אימפולסיבי או ביטוי ספונטני הנובע מפגיעה באיסלאם. היתה זו פע

שקראה תיגר על ערכי הדמוקרטיה והנצרות המערבית, ושבוצעה על ידי מוסלמים צרפתים, אנשי דאעש, ובלבושו, שהכריזו בערבית במבטא 
 2ل התנקמנו בשל הפגיעה בנביאנו,ل لצרפתי "אללה אכבר

באחת הקריקטורות נראה הנביא מוחמד חבוש בתרבוש ומקצהו משתרבב פתיל פצצה מעשן. הפעולה ב"שארלי הבדו" היא ה"פרומו" להצגה    
 2ظل כשהפצצה הזו תתפוצץ בעוצמה ממש בתוך ביתם )בערבית, "בעכר דארהם -שמתכננים האיסלאמיסטים ל"צלבני" אירופה בצרפת 

לפתחם של הערבים והמוסלמים, שהצרפתים יוציאו את דאעש מרשימת ארגוני הטרור, כפי שעשו בעניין צפוי עתה, כחלק מהמאמץ לשחר    
  ¬ 2ظשל הארגון האיסלאמי ל"כיבוש" הצרפתי )הצלבניلع resistanceظل חמאס. אחרי הכל, מדובר בהתנגדות לגיטימית
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 الملحق الرابع:
 

 נפוליאון מתגרד בקברו

א לא לכך ייחל הקיסר הצרפתי והמצביא המהולל. גם כשנותנים את האצבע צריך לווד

שיש יד מפלדה שתדע להלום בפרצופיהם של כפויי הטובה. אוכלי הבאגט לא הפנימו 

 זאת

 מני צור

| 

  21.12.21  23:91  כ"א בטבת תשעה 

 הדפסה
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 אאא

 
 (Jacques-Louis David - www.nga.gov) נפוליאון בונפרטה

1.  

ר פרנסואה מישל סעדה הי"ד היה אחד מארבעה הקדושים שנרצחו בדם קר ב"היפר כשר". פרנסואה חשב לתומו שתריס הגלילה נסג

מוקדם מהרגיל, והוא עומד אוטוטו... להפסיד את חלות שבת קודש הריחניות, מה שהוא לא ידע זה שחיית אנוש אכזרית היא זו שנתנה 

את ההוראה המרושעת, אמדי קוליבלי ימ"ש, מוסלמי ממלאי, קניבל מרושע ברשות דאע"ש, שריסס את הקדוש הי"ד ברגע שנכנס 

 .למרכול ללא רחמים

יד במרכול הכשר בידי מוסלמי קיצוני נוסף לשרשרת פיגועים על ידי מרצחים תאבי דם ועדיף יהודי וכמה שיותר. הם הפיגוע המחר

נרטיב מושרש וחולני קדום זמן של אומה ברברית שמקדישה ומקדימה אדמה לאדם. 'דת' מופרעת ומופרכת הגיון של שלילת חיים, מול 

וקא ברפובליקה שבה נותנים להם אצבע ויותר מכך, בדמות אינטראקציה של מיעוטים מעיין חיים טהור שאלוקים הטביע באדם. דו

 .וקידום הם רוצים ונוטלים את כל היד הפרצוף והנשמה

2. 

נפוליאון בונפרטה הקיסר הצרפתי והמצביא המהולל מתגרד בקברו. פתיחת שערי ההגירה הצרפתית המאסיבית בעשור האחרון הם לבטח 

אה הרבה מרוחו הנוכחת בתרבות צרפת המתיפייפת של העת החדשה. הוא החל את תהליך "האמנציפציה" בדמות השראה ׳צדקנית׳ שב

 .21-שוויון אזרחים בין אריסים, מהגרים, מיעוטים ולהבדיל יהודים עוד במאה ה

ם של כפויי הטובה בחוזקה לא לכך פילל נפוליאון, גם כשנותנים את האצבע צריך לוודא שיש יד מפלדה מנגד שתדע להלום בפרצופיה

בעת הצורך. את זה נפוליאון על שלל ניצחונותיו ההרואיים בוודאי ידע וגם יישם, בזמנו. אוכלי הבאגט ומחבבי היין דהיום נראה שלא 

 .מפנימים זאת בדיוק

  ' ותישארו מעודכניםעשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות •

3. 

בחוסר טאקט משווע, ידעו קברניטי העם היושב בציון ׳החופשיים׳ לדורותיהם לצאת ולהכריז כל פעם מחדש אחרי אסונות, "בואו ציון 

ברינה" או בעצב. העיקר שתעלו הנה כבר. תיאודור הרצל תלה את סיבת האנטישמיות האירופית בכך שאין לעם היהודי כברת ארץ 

לו. דוד בן גוריון שלח רצים למדינות ערב, ערב ׳ההכרזה׳ עם מסר של "שיבת ציון". אפילו מנחם בגין ׳המסורתי׳ תלה את בעיות מש

 .היקום בכך שיהודים חיים בנכר

http://www.kikar.co.il/161062.html
http://www.kikar.co.il/161062.html
http://www.kikar.co.il/161062.html
http://www.kikar.co.il/161062.html
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ודים הכל יכול להיות נכון לגמרי, לא נכון בכלל, או קצת נכון. לא מתווכח. עובדה היא שאחרי מלחמות ישראל ומבצעים למיניהם יה

 .נרצחו ונבזזו במדינות ערב. ואלו שכן באו, קיבלו יחס צונן ומתנכר למסורתם ולמה שהינם

4. 

וכמו לא למדו לקח מהעבר. נוחתים בצרפת מנהיגי מפלגות הימין כשבראשם ראש הממשלה )ח"כ אלי ישי במהלך זה הרים להנחתה 

פתיחה לקמפיין דה לגיטימציה לאיש( ומטיפים ליהודים של המדינה כמעט לבעלי 'המשקפות הטהורות', 'כהנא' של חיים כהן הייתה יריית 

הכי סוציאליסטית בגלובוס, ש׳סיר הבשר׳ בארץ אותה הם מייצגים, הרבה יותר מוצלח משתלם ועסיסי, וגם הרבה יותר ביטחוני 

 .לבריאותם ובריאות משפחתם

 .רנלין ציוני לא במקום, לדגדג את האבלים בנושא הטעון והרגישכמו ליצן רפואי בסוכת האבל, ניסה ראש הממשלה הסובל מפרץ אד

 .נכון שיש מומנט בו מכים בברזל, אחרי השבעה. עכשיו מרכינים ראש, ראש הממשלה

 .אקסטזת בחירות? ישפוט העם

5. 

כשהמזוודות על כבר בסידורי הקבורה נוצרה אנדרלמוסיה שגררה חוסר נוחות ומתחים עם משפחות הקדושים הי"ד. אז מה מצפים 

 ?אנשיהם יעלו ציון ברינה ולירושלים מבשרת יוקר המחייה

האם יש קורת גג עבורם במצב הכאוס הנדל"ני השורר בארץ? האם יש אתכם מקור תעסוקה בשבילם? היכן תוכנית ממשלתית מסודרת 

 ?אחת בנידון? יש לכם מושג איך בדיוק הם אמורים להרגיש שארץ ישראל היא ביתם ומבצרם

והאם הבדלי המנטאליות לא תחזיר אותם שוב לשדרות האליזה שללא 'ההון האנושי' היהודי, זה פשוט עוד רחוב סתמי באירופה 

 .המקוללת

אם תרצו אין זו הגזמה", לא ארחיק עד שנות החמישים וגלי העלייה הגדולים מאז ימי בית שני, בשנות התשעים עשו את זה יופי עם "

 .עולי ברית המועצות

6. 

ופרט אולי קטן ושולי לרובנו, אבל מה יהיה תחליף מקור פרנסתם של הישראלים היוצאים לצרפת כשלוחי פיות ילדיהן או ישיבותיהן? 

 .אומרים שבני צרפת נתבעים ונותנים

7. 

-חמיו של צאלח אכשליח עצמי ומקווה גם של 'ששת קוראי' אקרא לכם לכאן, לא בכוח ולא במניפולציות שקופות, ובוודאי לא מפחד לו

 .דין של דורנו, ובשביל שתרגישו בבית אומר זאת כך: ביאן וונו לישראל! בהחלט "ברוכים הבאים" לארץ הקודש
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