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 )الملحق األول( ؛ "الٌهود رسل هللا وشعبه المختار"55.5.2.55موقع "كٌكار هشبات"؛ بتارٌخ 

العظة األسبوعٌة للحاخام نٌر بن آرتسً الذي زعم من خاللها أن الٌهود هم رسل هللا وشعبه  51.1.5.51ٌخ نشر موقع "كٌكار هشبات" بتار

 ب العربٌة عن الوجود. المختار لذا هو ٌقوم بمحو الشعو

. دولة إسرائٌل هً دولة صغٌرة لكنها كبٌرة بغناها، "الشعب الٌهودي هو شعب مختار، شعب متفوق إختاره هللا من بٌن كل الشعوبوقال6 

العالم، الطبٌعة األجمل روحانٌة. ال أحد من األغٌار فً العالم ٌحب الٌهود. كلهم ٌغارون من إسرائٌل ألنها أفضل مكان فً بالسرور، بالكرامة وال

امات فً العالم، الصٌف والشتاء األفضل فً العالم، االقتصاد األفضل فً العالم، العلماء األفضل فً العالم، الجٌش األفضل فً العالم، الحاخ

 والمصلون األفضل فً العالم". 

هللا ال ٌنسى للحظة ما فعله السورٌون لجنود جٌش الدفاع "سورٌا، ُتمحى، ُتمحى، ُتمحى. هللا لن ٌهتم أبًدا لسورٌا. هلل ُرسله. وأضاف6 

ٌُمحى.اإلسرائٌلً. العراق  ٌُمحى و حماس تنتظر ما سٌحصل. ٌلتقون سًرا مع أناس من دولة إسرائٌل. على دولة إسرائٌل إعالم  مثل سورٌا، 

 الجمٌع بهذه اللقاءات السرٌة". 

 

 )الملحق الثانً( الفلسطٌنٌٌن فً القدسالتحرٌض على  ؛55.5.2.55صحٌفة "معارٌف"؛ بتارٌخ 

وحرضت إلداد تقرًٌرا أعدته كارنً إلداد حول األحٌاء العربٌة فً القدس وتحدًٌدا مخٌم شعفاط.  51.1.5.51نشرت صحٌفة "معارٌف" بتارٌخ 

بؤن "عائالت اإلجرام عمها و "مراكز بٌع للمخدرات" وزعلى الفلسطٌنٌٌن فً القدس من خالل وصف أحٌاءهم بـ "الخارجة عن القانون" 

 العربٌة" تسٌطر على األحٌاء وتبنً فٌها بشكل "غٌر قانونً". 

ٌُخفً البناء غٌر القانونً، ووصفت إلداد مخٌم شعفاط فً مقدمة تقرٌرها6 "أحٌاًنا من السهل النسٌان6 هنالك مخٌم الجئٌن فً قلب القدس.  الجدار 

 ٌة وعدم فرض القانون".  العنف، المخدارت والنقص فً الخدمات البلد

ومنذ أن تم  .24%من السكان، إال أن عدد العرب فً المدٌنة قد ازداد بـ  عددرغم محاوالت ضم أكبر قدر ممكن من االراضً مع أقل وقالت 6 "

م ٌنجح، والعرب الٌوم هجرة عربٌة سلبٌة. لكن هذا التوجه لوضم المدٌنة تجري محاوالت لتشجٌع الهجرة الٌهودٌة االٌجابٌة إلى العاصمة، 

للٌهود. العرب لم  ا جدًٌداحًٌ  52سٌاسٌة قومٌة، فقد أقٌم  كفاح منذ توحٌد القدس تحول البناء فٌها إلى أداة .من سكان المدٌنة .0%ٌشكلون نحو 

البناء فً القدس بشكل قانونً  ٌقفوا مكتوفً األٌدي، ومن الوثائق التً ضبطت فً بٌت الشرق تبٌن أن دول الخلٌج دفعت مالٌٌن الدورات لتموٌل

 ."وغٌر قانونً

ٌاء الٌهودٌة لم ٌكن مجرد األحإلقامة الموقع الذي تم إختٌاره 6 "فً تقرٌرها حول واقع التقسٌم فً القدس بٌن االحٌاء العربٌة والٌهودٌة وأضافت

بٌن القرى العربٌة لمنع التواصل الجغرافً العربً صدفة6 لقد ُخصص للحفاظ على القدس موحدة ولتصعٌب تقسٌمها. األحٌاء الٌهودٌة أقٌمت 

عضو كنٌست من اجل الحدٌث عن  .4بالقدس. . اضافة إلى ذلك، القانون الذي قدمه البٌت الٌهودي فً الكنٌست االخٌرة، ٌلزم بوجود اغلبٌة 

ا6 منع دخول .حدود المدٌنة ًٌ المخربٌن لحدود المدٌنة ومنها إلى المركز. الجدار  الهدف المعلن من إقامة جدار الفصل فً إلتفافً القدس كان أمن

كٌلومتر من جبل "أدار" فً الشمال وحتى غوش عتسٌون فً الجنوب، وهو  524أمتار وٌمتد على طول  4-2مبنً من االسمنت وٌبلغ ارتفاعه 

ار، إسقاطات الجدار على الحٌاة الٌومٌة كبٌرة. إضافة للمشاعر الصعبة التً ٌخلقها الجد  .ٌمر من بٌن عشرة أحٌاء عربٌة وٌفصلها عن المدٌنة



، لذا هذه األحٌاء تحولت إلى "أحٌاء خارجٌة"، منطقة قاتمة من ناحٌة تطبٌق القانون والسٌادة اإلسرائٌلٌة. الشرطة ال تصل إلى هناك تقرًٌبا

طات المخدرات مفتوحة فً وسط الحً دون أن محتسٌطر على مناطق وتبنً بشكل غٌر قانونً. فإن اإلجرام ٌزدهر هناك وعائالت اإلجرام 

 مضاٌقة من أحد، وكما قال أحد السكان: "ٌبٌعون هنا المخدرات فً الشارع كما ٌبٌعون الشوكوالته". 

 

 

)الملحق  "الفلسطٌنٌون سٌغتصبون وٌقتلون المسٌحٌٌن فً حال إقامة دولة فلسطٌنٌة" ؛51.5.2.55صحٌفة "إسرائٌل الٌوم"؛ بتارٌخ 

 (الثالث

ر تحت عنوان "رسالة علنٌة إلى البابا فرنسٌس" دعا من مقالة تحرٌضٌة كتبها درور إٌدا 53.1.5.51نشرت صحٌفة "إسرائٌل الٌوم" بتارٌخ 

 ة". خاللها الكاتب البابا إلى عدم التوقٌع على اعتارف بدولة فلسطٌنٌة ألنها سُتعّمل "سٌف اإلسالم ضد بقاٌا الطائفة المسٌحٌة فً المنطق

ساذجٌن لنعتقد أنكم تفترضون بذلك بؤنكم تدفعون عملٌة السالم فلسطٌنٌٍة. لسنا -وقال6 "سٌادة البابا، أنتم تنوون التوقٌع على إعتراٍف بدولٍة عربٌةٍ 

نحن كٌهود  قتنا.من المرجح أنكم تعتقدون أن هذا سٌنقذ المسٌحٌٌن من سٌف اإلسالم التً تبٌد بقاٌا الطائفة المسٌحٌة العتٌقة فً منطقُدًما. 

خرٌة قاسٌة لدٌنا حساب طوٌل مع الكنٌسة. ما ٌفعله اإلسالم الٌوم للمسٌحٌة، فعلته المسٌحٌة للشعب الٌهودي على مدار مئات السنٌن. فعاًل، إنها س

. وماذا كانت الالسامٌة إذا لم من قبل التارٌخ. ٌد الرعاٌة اإللهٌة. جٌل بعد جٌل إتهمتمونا بموت مسٌحكم وصلبه، وأجبرتمونا على تذوق عذاباته

عام فً  ...5تكن فرض العودة لحالة الصلب ثانٌة؟ ٌهودي ُصلَب فً بداٌة األلفٌة األولى فً القدس، وفً أعقابه ُصلب شعب كامل على مدار 

ة هً إستمرار لمحاولة صلب إن إقامة دولة فلسطٌنٌة على جبال السامرة فً قلب أرض إسرائٌل التارٌخٌدة البابا، كافة أرجاء العالم. سٌا

 الشعب الٌهودي". 

 وأضاف6 "أنظر حولنا، الشرق األوسط ٌنهار. البنى السٌاسٌة التً فرضها الغرب المسٌحً على شعوب المنطقة فً أعقاب اإلستعمار األوروبً،

ٌّزت المنطقة منذ األزل. أضف إلى ذلك البدوالقومٌة العربٌة الرسمٌة ُتخلً مكانها للقّبلٌة الِعرقٌة، أي للبنى اإلجتماعٌة تنهار،  ائٌة التً م

وستحصل على وصفة للفوضى لسنٌن طوٌلة. دولة -الموجة اإلسالمٌة القاتلة التً تجر وراءها المالٌٌن وترٌد إعادة العالم لفترة غزوات محمد

حٌاتهم فً حكم ذاي وفً أماكن سكنهم، ألن إسرائٌل الفلسطٌنٌون ٌتمتعون بهدوء نسبً. إنهم ٌدٌرون  فلسطٌنٌة ستعزز هذه النزعة ولن تهدئها.

 . فً اللحظة التً سننسحب فٌها من ظهر الجبل، ستسٌطر القوى اإلسالمٌة المتطرفة وتنشئ خالفات إسالمٌة على بعد صفرتدٌر أمن المنطقة

ل حٌنها ستكون أقسى من كل الحروب التً عملٌة مشابهة حصلت فً غزة بعد أن إنسحبنا من هناك. الحرب التً ستحصمن قلب دولة إسرائٌل. 

المإمنون بك الذٌن ٌعٌشون فً إسرائٌل، الذٌن هم الٌوم المسٌحٌون الوحٌدون فً عرفناها، ألنها لن تكون فقط ضد وجودنا. من سٌعانً منها هم 

 . "ان هنا. سخرٌة تارٌخٌة إضافٌةالشرق األوسط الذٌن ٌتمتعون باإلزدهار. دولة الٌهود هً الضمان الوحٌد لتؤمٌن حرٌة كافة األدٌ

ولكنكم  أنتم رهائن بٌد اإلسالم، ومثل الكثٌرٌن فً الغرب، تعتقدون أنكم فقط اذا ما ضحٌتم بالٌهود، فسٌتم إخالء سبٌلكم.وقال6 "سٌادة البابا، 

ٌُواّصلُ قتل المسفً أعماق قلوبكم تعلمون أن السالم لن ٌتقدم فً أعقاب هذا القرار البائس،  ٌحٌٌن، واغتصابهم وسٌجبرون على اعتناق وس

 اإلسالم. إن قراركم هذا سٌحلل هذه الفضٌحة". 

    

 

 

 



 

 )الملحق الرابع( ؛ "هل هذا مالك السالم؟"51.5.2.55صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت"؛ بتارٌخ 

ادعى من خاللها ان بابا  53.1.5.51ٌخ تحت عنوان "هل هذا مالك السالم؟" نشرت صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت" مقالة كتبها نوح كلٌجر بتار

 الفاتٌكان شخص بريء النه وصف الرئٌس الفلسطٌنً بمالك السالم.

وقال6 " اعترف اننً اضطررت لقراءة الخبر عدة مرات كً افهم انها لٌست نكتة وانما تقرٌر جدي من روما. لقد وصف البابا فرنسٌس ابو 

لة ان حضرة قداسته رجل بريء جدا ولٌس لدٌه ادنى فكرة عن ما ٌحصل فً الشرق االوسط خالل مازن6 "مالك السالم". االستنتاج من المقو

 سنة االخٌرة. النه ال ٌمكن ان تدرك كٌف لشخص متعلم ان ٌقول جملة غرٌبة كهذه تناقض لما ٌحصل فً الواقع". .3

اس من تبرعات دول العالم ونٌة دولة اسرائٌل الطٌبة وأضاف6 " ابو مازن الذي ٌتولى رئاسة لسلطة سرٌعة الزوال والتً تقوم باالس

فهو الرجل الذي احبط وٌحبط كل امكانٌة التفاق سالم فً الصراع بٌن اسرائٌل وسلطته الفلسطٌنٌة. تماما كسابقه، ٌاسر عرفات، والمتسامحة، 

 ى جانب اسرائٌل".عرف ابومازن التهرب مرارا وتكرارا من كل محاولة لمحادثات جدٌة عن مستقبل السلطة ال

و غٌر وقال6 "فهو ال ٌرٌد ان ٌكون رئٌس لدولة قائمة ذات سٌادة. لماذا له كل المشاكل الكثٌرة لدولة.؟ فهو بكل مكان ٌحصل على لقب رئٌس. فه

التً هً  -ها دولة الفاتٌكانقلق الي اقتصاد او امور مالٌة لدولة حقٌقٌة. دول كثٌرة فً العالم اعترفت بالسلطة الفلسطٌنٌة كؤنها دولة، ومن بٌن

 سلطة سرٌعة الزوال". 

هرب تقرٌبا كل  -لو ٌفهم فرنسٌس قلٌال ما ٌحصل فً منطقتنا لكان سؤل "مالك السالم" من رام هللا كٌف خالل السنوات هاجرأضاف6 "

ٌن بهدوء، وٌتمتعون من حرٌة عبادة المسٌحٌٌن من مناطق التً تحت سٌطرة الفلسطٌنٌٌن، بٌنما فً ٌعٌش فً اسرائٌل مئات االف المسٌحٌ

 ".مطلقة

 

 )الملحق الخامس( "قادة السلطة الفلسطٌنٌة قادة منظمات إرهاب"؛ 59.5.2.55صحٌفة "إسرائٌل الٌوم"؛ بتارٌخ 

الغربٌة هً مقالة كتبها زئٌف جابوتنسكً، زعم من خاللها أن السٌادة على القدس والضفة  55.1.5.51نشرت صحٌفة "إسرائٌل الٌوم" بتارٌخ 

 من حق الٌهود فقط، ألن قادة السلطة الفلسطٌنٌة قادة منظمات إرهاب.

عت هذا االسبوع بمناسبة ٌوم القدس، ٌجدر التركٌز على زاوٌة هامة بشكل خاص تتعلق سمّ خطابات الكثٌرة والتهنئات التً أُ مع انتهاء ال وقال6 "

ٌعمل فً حقوق االنسان الدولٌة ومختص  ،مواطن كندي غٌر ٌهوديهو رجل قانون،  االقانون الدولً. الدكتور جاك غوتٌ –بعاصمة اسرائٌل 

 وفًقانتٌجة رسالته كانت قاطعة6 دة على القدس حسب القانون الدولً، وكان حقوق السٌاالخاصة به  بالقانون الدولً. موضوع رسالة الدكتوراة

نفس هذه االدعاءات تسري اٌضا على كل ارض اسرائٌل الغربٌة بما فٌها ٌهودا  الدولً فقط للٌهود ٌوجد حق السٌادة على كل القدس. للقانون

 ."والسامرة وقطاع غزة

مطالبة الجامعة العربٌة، بسٌادة ما على القدس، تتناقض مع القانون الدولً.  وبضمنهاهذا البحث ٌثبت مرة اخرى أن مطالبة العرب، وأضاف6 "

ر من عتبّ ٌُ  جزء منهمالذٌن  ،هذه الحقٌقة معروفة جٌدا لقادة منظمات االرهاب الفلسطٌنٌة لمقدس.هذه القاعدة تسري اٌضا على كل الحوض ا

إنهم ٌعرفون أن القانون الدولً ٌحدد أن حق الٌهود بالسٌادة ٌتغلب على حقهم، ولهذا وضعوا مقابل هذه الواقعة فرضٌة  قادة السلطة الفلسطٌنٌة.



فً المٌثاق الفلسطٌنً. هذا المٌثاق ٌلزمهم حتى الٌوم، وهم ٌحاولون تطبٌقه فً  5520 منذ عامصاغوها ً والتمناكفة وكاذبة ومعاكسة تماما، 

 ."هذه االٌام

 )الملحق السادس( التحرٌض على القرى واألحٌاء العربٌة فً القدس ؛5.2.55..2صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت"؛ بتارٌخ 

 مقالة كتبها جلعاد شارون بمناسبة ما ٌسمى ٌوم القدس. 1.5.51..5نشرت صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت" بتارٌخ 

المهم فً القدس؟ ما هو االساس؟ المدٌنة القدٌمة هذا ما هو مهم. نقطة. من أجل الحفاظ على المدٌنة القدٌمة لتكون بؤٌدٌنا ٌجب وقال6 " ما 

ٌخ جراح والمستعمرة الش -للبلدة القدٌمة والتً تحٌطهاة توطٌن الكثٌر من الٌهود بٌن االسوار وٌجب التمسك والى االبد باالحٌاء المجاور

ٌجب ان نقول مع السالمة وبدون  –االمرٌكٌة من الشمال، الطور وراس العامود من الشرق. سلوان وابو طور من الجنوب. والباقً ٌعرقل 

 ."لقاء لكل القرى العربٌة المتحدةالى ال

ث بكل القرى العربٌة، ٌتحدثون عن الحاجة للمساواة بٌن احٌاء القدس الشرقٌة، واٌضا ما بعد أضاف6 " المستقٌمون من بٌن الذٌن ٌدعون للتشب

لكنهم جدار الفصل، وبٌن االحٌاء الغربٌة. فهم ٌرون الفقر واالهمال، وفعالٌات جهاز السلطة الفلسطٌنة والذٌن ال ٌتجاهلون ما تراه اعٌنهم، 

. ومن الجانب االخر، هناك من هو ٌن اجزاء المدٌنة. وعلى اي حال ٌجب ان ال ٌكون ذلك عملنا. ال ٌمكن المقارنة بمخطئون باستنتاجاتهم

مستعد ان ٌتنازل عن ما هو مقدس لنا. شعب بدون ماضً وتارٌخ ال ٌوجد له مستقبل. القدرة على تقبل وتفهم كل نزوة غرٌبة لثقافة غرٌبة، 

اولئك الذٌن ٌطمحون لتدوٌل المدٌنة او ادارة ٌسخر من ادعاء التسماح واالنفتاح اللٌبرالً.  وبنفس الوقت الغاء مشاعر مالٌٌن من ابناء شعبهم،

نظام اسرائٌلً فلسطٌنً مشترك فٌها ، هم غرباء فً المجتمع. الحٌاة هنا تحت حكم مشترك تكون حٌاة سعٌدة ومنسجمة كما الحٌاة فً 

 العراق وسورٌا".

ًّ ً بكل المدٌنة". ماذا ٌعنً كل المدٌنة؟ ام طوبا وقال6 "كفى للشعارات الجوفاء6 " نبن كل المدٌنة؟ عندما نبنً بكل المدٌنة، ال نبنً بؤي نكان.  ه

ما الموحد بٌن  –. " ستبقى المدٌنة موحدة الى ابد االبدٌن". نً فً جفعات همتسوال ال فً رمات شلومووبؤسم حقنا فً البناء فً ام طوبا ال نب

هذا لنا  –رحافٌا. اذا بقٌنا مصرٌن على مخٌم الالجئٌن سنفقد التلة الفرنسٌة. تعالو نحافظ على ما هو مهم ونترك الباقً مخٌم الالجئٌن شعفاط و

ف وهذا لكم. لدٌنا نحن نبنً بحرٌة، عندكم افعلوا ما ترٌدون. هذا منطقً، هذا ٌنقذ المدٌنة من كابوس الثنائً قومً وٌعزلها عن مئات اال

 لقارى المنحطة، والتً انضمن بالخطؤ للمدٌنة ٌزول منا، باالضافة الى اننا نبدو اقوٌاء بنظر العالم. هل نرٌد اكثر من ذلك؟".الكارهٌن. وصمة ا

 

 )الملحق السابع( ؛ "هذه لٌست عنصرٌة"25.5.2.55صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت"؛ بتارٌخ 

حول موضع  55.1.5.51ة كتبها الصحافٌة ٌفعات ارلٌخ بتارٌخ تحت عنوان "هذه لٌست عنصرٌة" نشرت صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت" مقال

 الفصل فً الحافالت بٌن االسرائٌلٌٌن والفلسطٌنٌٌن. وادعت ان انها لٌست عنصرٌة بل ٌضمن عودة االسرائٌلٌٌن بؤمآن.

السرائٌلٌٌن. وفعلٌا ٌمكن لعرب اسرائٌل الالفتة االقصائٌة، التً منعتنً فً االستمرار الى رام هللا. رسمٌا، تمنع الالفتة دخول اوقالت6 " 

االستمرار والسفر بحرٌة. وفقط ممنوع دخول الٌهود. ال أحد صرخ بوجه هذه العنصرٌة. واٌضا لٌس على عدم االمكانٌة الستخدام شركة 

فلسطٌنٌٌن، فؤن صرخات الفصل سفرٌات فلسطٌنٌة. ولكن فجؤة عندما ٌطلبون الفصل فً المواصالت العامة االسرائٌلٌة بٌن االسرائٌلٌٌن وال

 العنصري تثقب الخطاب الجماهٌري".

فهو صحٌح بخصوص الخطوط التً تصل بٌن ارئٌل والمركز، بسبب أضافت6 " الحقٌقة اننً لست متحمسة من فكرة الفصل فً الحافالت. 

تار سكان ارئٌل والسامرة استخدام امكانٌة ضغط العمال المحتاجٌن لخدمات السفرٌات فً طرٌقهم لعملهم وعودتهم منها. الواقع التً ٌخ



دٌد، التوصٌلة المجانٌة بدال من الصعود على حافالة ملٌئة بالعمال هو امر غٌر محتمل. ٌحق للٌهود اٌضا العودة من عملهم بدون الشعور بالته

ة، ٌجب التعامل مع سإال مركزي6 هل . لكن بعٌدا عن الحاجة العملٌولذلك ٌجب تخصٌص خطوط لهم او اٌجاد حل اخر ٌضمن عودتهم بؤمآن

هل ٌمكن لعربً اسرائٌلً ٌحمل الهوٌة الزرقاء الصعود  –الفصل فً الحافالت هً حقا قرار عنصري؟ لفحص ذلك ٌجب اجراء اختبار بسٌط 

 عام. ..5ة صراع منذ ، ال ٌدور الحدٌث عن فصل عرقً وانما بفصل امنً على خلفٌعلى حافلة مخصصة لالسرائٌلٌٌن؟ بالطبع نعم. هذا ٌعنً

ٌمكن حل الصراع الدامً من خالل تحقٌق السالم فً المٌدان، ولٌس من خالل وثائق بعٌدة عن الواقع. وهذا ٌحصل. ببوابة بنٌامٌن، منطقة 

فهو ٌبدأ من  صناعٌة ومركز تجاري، هو جزٌرة للتعاٌش، مستوطنون وفلسطٌنٌٌن ٌعملون جنبا الى جنب. اذا كان مرة سالم فً الشرق االوسط،

تجربة التعاون االقتصادي الذي ٌنمً المنطقة ولٌس من اتفاقٌات جنٌف. بدال من دحض االدعاءات العبثٌة عن العنصرٌة، الغى بنٌامٌن نتنٌاهو ال

 التً من شؤنها كانت تمكن سكان السامرة من العودة الى بٌوتهم بؤمآن".

 

 )الملحق الثامن( رٌض على محاربة المسلمٌن فً أوروبا؛ التح25.5.2.55صحٌفة "إسرائٌل الٌوم"؛ بتارٌخ 

 

مقالة كتبها د. أفراٌم هراره، زعم من  55.1.5.51نشرت صحٌفة "إسرائٌل الٌوم بتارٌخ  عنوان "اإلسالم ٌتربص بالغرب الغارق"تحت 

 ٌة. خاللها أن المسلمٌن ٌشكلون خطًرا على الغرب وعلى إسرائٌل، لذا ٌجب منع هجرتهم للدول الغرب

 

سكان المسلمون، خاصة 6 "التهدٌد غٌر المباشر على إسرائٌل مهم جًدا6 أوالً، الحول وجود المسلمٌن فً دول أوروبا والوالٌات المتحدة وقال

لى تقسٌة الٌافعون، معادون للصهٌونٌة مع مٌول واضحة لمعاداة السامٌة. تؤثٌرهم على القادة فً أوروبا، الذٌن سٌحتاجون ألصواتهم، قد تإدي إ

ا، ألنه بالنسبة لإلخوان المسلمٌن والدولة اإلسالمٌة الٌهود هم العدو األول تعامل دول القارة مع إسرائٌل، ومقاط ًٌ عة شركات إسرائٌلٌة. ثان

الحكماء فً  من المفضل أن ٌقوملإلسالم، وٌجب توقع عملٌات إرهابٌة ضد أهداف ٌهودٌة، كما حصل هذا العام فً الدانمارك، بلجٌكا وفرنسا. 

: هذا إسرائٌل بالتفكٌر بحلول خالقة لرفع الوعً بالنسبة للخطر الذي ٌتربص بالغرب، وٌقترحوا طرًقا فعالًة لمحاربة الهجرة اإلسالمٌة للغرب

 سٌساعد أوروبا كثًٌرا وسٌساعدنا بشكل غٌر مباشر". 
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 الملحق األول:

 ארציהמסר השבועי של הרב ניר בן 
כל העולם לועג, מלגלג וצוחק על חברי הכנסת והשרים. רוב רובם של חברי הכנסת לא נבחרו 
לקדושת ישראל, הם חיפשו כבוד ותקשורת. הם לא רוצים להיות אגודה אחת, לא רוצים לעזור 

 למדינת ישראל ולהגן על היהודים

 כיכר השבת

| 

  42.42.42  41741  כ"ו באייר תשעה 

 

 
 הממשלה השבעת ,כנסת חברי ,ארצי בן ניר הרב ,השבועי המסר :תגיות

 
 (לום: באדיבות תאיר נריצי))

 אאא

את כל מדינת ישראל,  הוא ׂשם עמוד אש המקיף-ברוך-הוא מגן ושומר על כל מדינת ישראל. הקדוש-ברוך-הקדוש

-הגנה-כדי להעיר ולהאיר את היהודים בישראל והיהודים בעולם, וכדי להגן על מדינת ישראל ועל חיילי צבא

-הגנה-לישראל, למטה ולמעלה. מדינת ישראל, ארץ ישראל הקדושה, מוגנת ושמורה וכל היהודים בישראל וצבא

אדם צריך לעשות השתדלות ולשמור על  ותיכם", כילישראל צריכים לקיים את המשפט "ונשמרתם מאוד לנפש

הכלכלה הכי טובה בארץ ישראל,  הכל יהיה טוב מאוד בארץ הקודש. יהיו הפרעות ומרגמות פה ושם, אבל עצמו.

בורא עולם ׂשם עמוד אש סביב מדינת  בורא עולם עושה ניסים גדולים לארץ ישראל. הנדל"ן הכי טוב בארץ ישראל,

ישראל, כל העולם בוער באש, סכסוכים וסיבוכים, כי תמיד ירצו לתקוף ולהפריע לעם ישראל ולמדינת מחוץ לארץ ישראל.

 ישראל.

לישראל צריך להיות ערני 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. כשיהודי שומר על עצמו, משמיים עושים לו נס, -הגנה-צבא

 אבל אם מזלזל בעצמו, משמיים מזלזלים בו ולא מגינים עליו.

http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%94%D7%A8%D7%91+%D7%A0%D7%99%D7%A8+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%94%D7%A8%D7%91+%D7%A0%D7%99%D7%A8+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
http://www.kikar.co.il/tag.php?t=%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
http://www.kikar.co.il/170980.html
http://www.kikar.co.il/170980.html
http://www.kikar.co.il/170980.html
http://www.kikar.co.il/170980.html


ולם לועג, מלגלג וצוחק על חברי הכנסת והשרים. רוב רובם של חברי הכנסת לא נבחרו לקדושת ישראל, הם כל הע

אין רצינות  חיפשו כבוד ותקשורת. הם לא רוצים להיות אגודה אחת, לא רוצים לעזור למדינת ישראל ולהגן על היהודים.

בעולם כולו יודעים מי  יים ולכבוד התורה.שרובם לא עושים לשם שמ ראש הממשלה תלוי בכולם,, בממשלה הזאת

כל רגע חברי הכנסת שכחו מי בחר אותם, הוא.-ברוך-הוא, ובישראל חלק לא יודעים מי הוא הקדוש-ברוך-הוא הקדוש

בורא עולם מבקש מהם שיהיו בענווה  לא היה דבר כזה, מאז קום המדינה. יש שינוי בהחלטות שלהם, ממש גן ילדים.

שייקחו את עצמם  ישראל, הסבל שסובלים היהודים בארץ ישראל ובעולם יהיה על מצפונם,ואחדות לכבוד עם 

אז יהיה שקט, וכל ממשלת ישראל  -כשבורא עולם ימליך את מלך המשיח בן דוד, בזמן הקרוב  לידיים וברצינות.

 יתייעצו איתו.

-ברוך-לפי הקצב שהוא רוצה. הקדוש הוא מגלה את כל המשוחדים, הגנבים ואנשי הזימה, ממשיך לגלות-ברוך-הקדוש

 -לא יתפרסמו בתקשורת, אם לא יעשו  -הוא מזכך ומטהר את מדינת ישראל ולא רק את העולם. אם יעשו תשובה מלאה 

 בורא עולם לא יפסח על אף אחד. אחד אחרי השני יגלה את כולם, ללא יוצא מן הכלל.

 עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים •

אסור לנו ללמוד מהגויים, יהודים צריכים לקיים את עשרת  אסור לעשות הפגנות, הפגנות מרבות שנאה, כעס וחוצפה.

 יש לקיים הידברות עם גופים ציבוריים, כך תיפתר הבעיה. -במקום הפגנות  הדיברות.

 מחר כבר לא. -לומר 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את הַחיִל הזה', היום יש לו כסף יהודי אסור לו 

מדינת ישראל היא מדינה קטנה  הוא בחר בו מכל העמים.-ברוך-העם היהודי הוא עם מובחר, עם סגולה שהקדוש

ראל היא המקום אף גוי בעולם לא אוהב את היהודים. כולם מקנאים שיש שגדולה מאוד בעושר, אושר, כבוד ורוחניות.

הכי טובים  המדענים הכי טובה בעולם, הכלכלההכי טובים בעולם, החורף והקיץ הכי טוב בעולם, הכי נוח, עם הנוף

 הכי טובים בעולם. ואנשי תפילה הכי טובים בעולם החכמים וגדולי התורה הצבא הכי טוב בעולם, בעולם,

בוד! יש פרנסה לכולם בשפע, אם אדם הולך עקום ולא רוצה לא רוצה לע -כל מי שמתלונן במדינת ישראל על הפרנסה 

 לא תהיה לו פרנסה. -לעבוד 

בורא עולם  להגיע בקרוב, על הממשלה להכין תוכנית לקבל אותם. המדינה מתרחבת וגדלה, מיליון יהודים צריכים

ומיליארדי יבוא היום םפתאו ורוצה שהיהודים מהעולם יעלו דחוף לארץ. מרחיב את גבולות ישראל, מבלי שירגישו,

יש דין מחוץ לארץ ישראל ואין הגנה  גויים יתהפכו עליהם, יזרקו אותם מהמכוניות, מהבתים וממקומות העבודה.

מדינת ישראל, אף אחד לא יכול לגעת בה,  ליהודים. בבקשה להאמין ולבוא דחוף לארץ ישראל, תצילו את עצמכם!

 מר על כל מדינת ישראל!בורא עולם שומר עליה ישירות, עמוד אש שו

גם היום יש סכנה ודין  אין להם מה לחפש מחוץ לארץ ישראל! הילדים שלנו שמסיימים את השירות הצבאי,

 בישראל יש הכל. אין צורך לחפש מדינות אחרות, כל הטוב שבעולם. -ובישראל  בעולם,

הם רוצים לגרור את  הם לא יצליחו. הקודש,כל הגויים מסביב לגבולות ישראל, כולם רוצים לנגוס בארץ ישראל ובאדמת 

 ישראל, לא להיגרר למלחמה איתם! לישראל למלחמה.-הגנה-ישראל ואת צבא

חמאס, חיזבאללה  צריך להיזהר ולהיזהר מאוד! צריך לשמור על הגבולות, הם ממשיכים לחפור מנהרות ברצועת עזה,

 ישראל לא להיגרר! חמה איתם,והפלסטינאים, מנסים מידי פעם, רוצים לגרור את ישראל למל

הוא לא -ברוך-נמחקת, נמחקת, נמחקת. לעולם לא אכפת לו מסוריה. לבורא עולם יש את השליחים שלו. הקדוש סוריה

 לישראל.-הגנה-שוכח לרגע מה עשו הסורים לחיילי צבא

 אותו הדבר כמו סוריה, נמחקת ונמחקת. עיראק

https://www.facebook.com/kikarashabat


ה מקומות בתורכיה והתקשורת לא מפרסמת, כי התקשורת מחפשת ארדואן מאבד שליטה. דאע"ש תופס הרב תורכיה

 רק זוועות ודברים משונים.

 מחכה לשלום עם הפלסטינאים, כדי להיפרד לשני עמים ולזרוק את הפליטים מירדן לגבולות ישראל. ירדן

ישראל  מחכה לראות מה יילד יום. נפגשים בסתר עם אנשים ממדינת ישראל. צריך לשתף את כל מדינת החמאס

 בפגישות הנסתרות האלה.

אוי ואבוי למדינה, ארץ, ראש ממשלה או נשיא של מדינה כלשהי שיוותר על פיסת אדמה או ירצה לקחת חלקים ממדינת 

הוא מפרק את ארצם -ברוך-היו כאלו שניסו בעבר ועכשיו הקדוש בורא עולם יעלים את אותה מדינה מהעולם. ישראל,

כשהזמן נגמר  להפריע למדינת הקודש. בורא עולם יפסיק להפריע להם כשיפסיקו להפריע. ומסבך ביניהם, כדי שיפסיקו

גבולות  מדינת ישראל מתרחבת וגדלה, ירצו או לא ירצו. ואי אפשר לעצור אותו. והדין יורד, הוא לא מבחין באף אחד

אוסף את כל היהודים מהעולם  הוא גם-ברוך-לא רק זה, הקדוש ישראל יהיו כמו שכתוב בתורה בדיוק של מילימטרים.

 לארץ ישראל.

 כל מדינות ערב ימשיכו להסתבך עם עצמן.

 יהיו אסונות קשים ביותר. -במטוסים, אוניות, רכבות ומכוניות 

ובארץ ישראל הקדושה לא יהיה מבול, לא מגדל  ימשיכו בעולם אסונות טבע, אש, אדמה, רוח, מים, בצורה קשה ביותר

 לעולמי עולמים! ההיפך, יהיו אהבה, שלום, פרנסה, בריאות וחיי נצח. בבל ולא סדום ועמורה,

 לא רוצה לגלות את הצרות והבעיות שלה, עוד מעט הכל יתפוצץ. מצרים

יש שם  רוצים 'כביכול' לעזור לתורכיה, אז הם מתפוצצים יחד עם הסורים, דאע"ש והמורדים. חיזבאללה ונסראללה

 ל.ממש מגדל בבל, סדום ועמורה ומבו

בהרבה מדינות בעולם יש סיבוכים, תסבוכות ומלחמות ביניהם, כדי שיהודים יעלו וכדי שהעמים בעולם לא יפריעו 

 ההיפך, הגבולות של ישראל יתרחבו ויגדלו. -למדינת ישראל ולא ינסו לבקש אפילו סנטימטר מאדמת ארץ ישראל 

נים. דאע"ש זה ערבים בתוך תוכם. כל העולם מלא לא מפציצים כלום, מדמיי –העולם טוען שהוא מפציץ את דאע"ש 

 דאע"ש.

 תמיד יהיה ביניהם ריב, מתח ותככים. ארצות הברית ורוסיה

הוא מגן ושומר -ברוך-צוחקת על כל העולם ומתה מפחד ממדינת ישראל, הם יודעים יותר טוב מהיהודים שהקדוש איראן

 על מדינת ישראל.

כל חברי הכנסת לא יציבים והכל מסובך, כדי שעם ישראל יבין שצריך להמליך את מלך המשיח, שייתן הוראות לכל 

כנסת ישראל איך להתנהל בארץ ובעולם, וייתן הוראות גם לכל העולם. זה לא הזוי, זה קרוב! העולם בתוהו ובוהו 

ולם ימשיך כרגיל, רק יתהפך לאהבת חינם. תחילה משיח בן דוד, לגאול את העולם כולו. הע -וחייב מנהיג רוחני 

מדינת ישראל יהיו באהבת חינם ואחר כך מי שיישאר בעולם. תהיה אהבת חינם כי לא יהיה יצר הרע, יצר הרע 

 יִַשֵחט וישראל תמשול בכל העולם.

 משיח עושה ויעשה מלחמות ישראל, מודרך על ידי ריבונו של עולם מה לעשות!

http://www.kikar.co.il/170980.html 
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 الملحق الثانً:

 

הפרד ומשול: גדר הפרדה חוצצת בין תושבי 
 שועפאט לעיר ירושלים

 קרני אלדד

05/17/2015  
 

ת, לפעמים קל לשכוח: יש מחנה פליטים בלב ירושלים. הגדר מסתירה את הבנייה הלא חוקית, האלימו

 הסמים והמחסור בשירותים מוניציפליים ובאכיפת החוק
  

  
ספקטרום שבין "חבית הכי קדושה, הכי אהובה, הכי שנואה והכי בעייתית מכל עיר אחרת בעולם. ירושלים מטלטלת את הבאים בשעריה, ומכריחה אותם להציב אותה על ה

 חומר נפץ" לבין "ציון חמדתי, לך נפשי מרחוק הומייה".
 

שנעמי שמר כתבה "בלבה זו לא עיר מעורבת במובן המקובל של המילה8 השכונות בה צבועות ומקוטלגות בקפידה7 זו ערבית, זו חרדית, זו דתית־לאומית, זו חילונית. כ
שכונות ערביות אל מחוצה לה. תושבי שמוציאה דה־פקטו עשר  -היא גדר ההפרדה  -נבנתה חומה נוספת בעיר  7444חומה", היא התכוונה לחומת העיר העתיקה, אבל ב־

  השכונות הם בעלי תעודת זהות כחולה, ש"הקו הכחול" שמשרטט את גבולות העיר עוטף אותם מצד אחד, וגדר ההפרדה מצד שני.
 

ד מלחמת ששת הימים. שבועיים אחרי וע 4615שנים הייתה ירושלים מחולקת, מ־ 46אלף איש, פי שניים ממספר התושבים בתל אביב־יפו.  514בעיר הבירה חיים כיום כ־
ת האזרחיות הישראליות, שחרור העיר שורטטו גבולותיה, ומזרח העיר סופח. תושביה הערבים, שהיו אזרחים ירדנים, קיבלו מעמד של "תושב". כלומר, זכאות לכל הזכויו

 ה ושומרון, מצאו עצמם תושבי ירושלים המזרחית ללא אזרחות כלל., כשירדן הודיעה על "התנתקותה" משטחי יהוד4655מלבד לבחור ולהיבחר לכנסת. ואז, ב־
 

ות תפיסת רכסים הקריטריונים שעמדו מול עיניהם של חברי הוועדה שקבעה את גבולות העיר היו7 מקסימום שטח, מינימום תושבים ערבים, שליטה אסטרטגית באמצע
  ו גבול מזוגזג ולא טבעי, ששונה מקווי מתאר של ערים אחרות, שמתפתחות מהמרכז החוצה.והכשרת שדה תעופה בינלאומי. ארבעת הקריטריונים הללו יצרו ק

 
. מאז סיפוח מזרח העיר נעשים ניסיונות לעודד הגירה יהודית 71%למרות הניסיונות לספח מקסימום שטח ובו מינימום אוכלוסייה, גדל מספר הערבים בעיר ועמד על 

  מתושבי העיר. 14%ית, אולם מגמה זו לא צלחה. כיום מהווים הערבים כמעט חיובית לבירה, והגירה ערבית שליל
 

שכונות חדשות הוקמו ליהודים, אך גם הערבים לא טמנו ידם בצלחת7 ממסמכים שנתפסו באוריינט  43מאז איחוד ירושלים הפכה הבנייה שבה לכלי ניגוח פוליטי־לאומי. 
 ולרים למימון בנייה בירושלים, חוקית ושאיננה חוקית.האוס עלה כי מדינות המפרץ הזרימו מיליוני ד

 
 תוכנית החלוקה

 
ת ירושלים מאוחדת, מהימין. את המציאות הזו, של חיים בין הקווים, הבאנו לפתחם של שניים7 עמותת עיר עמים מהשמאל, ואריה קינג, חבר מועצת העיר ירושלים ויו"ר סיע

  לנו אלדד, מדריך מטעם עיר עמים שלוקח אותנו לסיור בצפון העיר, "יצרנו בלגן בלתי פתיר, שלא ניתן לחלק אותו". "אנחנו משחקים 'צוללות' עם הערבים", מספר
 

מו בין הכפרים הערביים ואכן, המיקום שנבחר להקמת השכונות היהודיות אינו מקרי7 הוא נועד לשמור על ירושלים מאוחדת ולהקשות על חלוקתה. השכונות היהודיות הוק
מחברי הבית על מנת לקיים דיון  54י למנוע רצף טריטוריאלי ערבי בירושלים. יתרה מכך, בחוק שהועבר על ידי הבית היהודי בכנסת האחרונה, הוגדר כי מחויב רוב של כד

  בנוגע לגבולות העיר.
 

 5־3ך גבולות העיר וממנה לאזור המרכז. הגדר, חומת בטון בגובה המטרה המוצהרת של בניית גדר ההפרדה בעוטף ירושלים הייתה ביטחונית7 מניעת כניסת מחבלים לתו
  ק"מ, מהר אדר בצפון ועד גוש עציון בדרום. בדרכה היא חוצצת, כאמור, בין עשר שכונות ערביות לבין שאר העיר. 435מטרים, הנמתחת לאורך 

 
רחיקות לכת. שכונות אלו הפכו ל"אקס טריטוריה", אזור דמדומים מבחינת אכיפת אולם מעבר לתחושות הקשות שיוצרת החומה, ההשלכות של הגדר על חיי היומיום מ

. תחנות סמים החוק והריבונות הישראלית. המשטרה כמעט אינה מגיעה לשם, ולכן העבריינות פורחת ומשפחות פשע משתלטות על שטחים ובונות באופן בלתי חוקי
  ד התושבים, "מוכרים כאן סמים בכביש כמו שמוכרים שוקולטה".פתוחות ללא הפרעה באמצע השכונה, וכמו שאמר לנו אח

יר אותנו לשנת אחת השכונות הידועות שנמצאות מאחורי החומה היא מחנה הפליטים שועפאט )אין לבלבל בינו לבין השכונה המבוססת שועפאט(. סיפור הקמתה מחז
רושלים, שהייתה כבושה על ידי הממלכה ההאשמית. שנה קודם לכן הגיע מלך ירדן לעיר העתיקה כדי , אז תוכנן ביקור של האפיפיור פאולוס השישי בירדן ובמזרח י4631

ראה שהמלך רצה לראות כיצד מתקדמות ההכנות לביקור ההיסטורי ונחרד7 פליטים ערבים עניים מרודים שברחו במלחמת השחרור מילאו את הרחובות. לא זה היה המ
 שייחרת במוחו של הכס הקדוש.

 
לאחר שחרורה, נכלל יתוף עם אונר"א הוחלט אז להקים, רחוק מעינו של האפיפיור, מחנה פליטים בצפון העיר. שלוש שנים מאוחר יותר, כששורטטו גבולות ירושלים בש

, אולי הסוקרים מטעם הממשלה עמדו מחנה הפליטים בתוך שטח הבירה. מדוע הוכלל מחנה הפליטים שועפאט בגבולות העיר? יש מגוון סברות. אולי לחץ הזמן גרם לטעות



א היחיד( בלב ירושלים, בנקודה מסוימת שבה לא ניתן היה לראות את מחנה הפליטים. כך או כך, זוהי עובדה מוגמרת ולא פחות מכך, מדהימה. יש מחנה פליטים )והוא ל
ק. יתרה מכך, בשועפאט ישנו אחוז אזרחי ישראל הגבוה מכל השכונות הערביות תושביו מחזיקים תעודת זהות כחולה, והם זכאים לכל השירותים העירוניים הקבועים בחו

  בירושלים.
 

באופן שאינו חופף את  אני מאמין שבנימין נתניהו קיבל החלטה מושכלת לעשות בירושלים את מה שאריאל שרון עשה בהתנתקות", אומר אריה קינג, וטוען כי הקמת הגדר"
  ית. לטענתו, "ביבי מחלק את ירושלים דה־פקטו".הקו הכחול משמעה נסיגה חד־צדד

 
שאינה אוכפת את קינג, שנלחם בבנייה הבלתי חוקית בעיר, נתקל באוזניים ערלות כשמדובר באכיפה בשכונות אלו. הוא פנה לבית המשפט, שהוכיח את המשטרה על 

 מספר.החוק. "אחרי עשר שנים שבהן החוק לא נאכף, המשטרה הודתה שהיא מפחדת", הוא 
 

בלעת ליד אזור כידוע, אין ואקום בעולם. כשיצאה משטרת ישראל מהשכונות הללו, נכנסה המשטרה הפלסטינית. בסרטון שנשלח לקינג על ידי תושבי כפר עקב, מו
  התעשייה עטרות, נראים שוטרים פלסטינים נכנסים לאחד מבתי השכונה כדי לגבות מסים.

 

 
 ות ערביות נותרו בחוץ. באדיבות7 עיר עמיםתוואי הגדר בירושלים. עשר שכונ

 
  רק החזק שורד

 
אינם נראים לעין בשכונות הללו.  -ואפילו תחנות טיפת חלב  -שירותים מוניציפליים טריוויאליים כמו פינוי אשפה, מתנ"ס, דואר, תיקון כבישים, תיקוני מים, חשמל או ביוב 

  פינוי זבל אינו מגיע באופן סדיר מעבר לחומה. זה גן העדן של המאפיה, של סוחרי הנשק והסמים.מכולות אשפה שרופות מעידות שהשירות הבסיסי של 
 

מסמים", מספר בהאא נבאבתה, נציג ועד שכונת השלום, ראס שחאדה ומחנה הפליטים שועפאט. "בכלל, קשה לדמיין ילד שגדל כאן בלי סמים ובלי  44היום נפטר ילד בן "
  רק החזק שורד. אין חוק, אין משטרה". -לא לצאת עבריין? אצלנו  אלימות. מה הסיכוי שלו

 
", מספר נבאבתה, 43Mבשלושת החודשים האחרונים נרצחו ארבעה בעלי חנויות על ידי ארגוני הפשיעה המקומיים. "אין לילה שאנחנו לא מתעוררים מקול יריות של 

  אריש ברמלה"."משפחות מחסלות אחת את השנייה. זה יותר גרוע משכונת ג'ו
 

 424־444קי. "דירה עולה אז אם כל כך רע, למה אתם נשארים, הקשיתי. נבאבתה מסביר שמכיוון שאין עתודות בנייה לערבים בעיר, הם עוברים לכאן ובונים באופן לא חו
 אלף שקל, ולאנשים העניים שחיים במחנה אין אפשרות כלכלית לעבור למקום אחר", הוא אומר.

 
יהודיות לחלוטין, כמו  ותר על התושבים בשכונות הללו פעל כמו בומרנג. מי שיכול כלכלית לעזוב, נכנס לתוך העיר וקונה או שוכר דירות בשכונות שעד לא מזמן היוהניסיון לו

 פסגת זאב והגבעה הצרפתית. את הבתים שהם נטשו מאיישים כיום פלסטינים בעלי תעודת זהות כתומה, כלומר תושבי יו"ש.
 

גירה השלילית מאל ומימין מסכימים שהניסיון להרע את תנאיהם של תושבי העיר הערבים, כדי לגרום להם לעזוב את ירושלים, החמיר את הבעיה הדמוגרפית. ההמש
ם, באופן גורף, לחזור למצב שהיה להפך, מי שיכול נכנס פנימה. "תושבי השכונות האלו רוצי -המתמשכת היא של תושבי ירושלים היהודים, בעוד הערבים לא עוזבים אותה 

  לפני בניית החומה", טוען קינג, "זה היה מקח טעות מבחינתם שהם לא נלחמו נגדה. כיום הם מתחרטים, ולראיה7 מי שיכול מהגר לתוך העיר".
 



גישו בקשה לאזרחות ישראלית, מעבר לתושבות שיש אלף תושביה הערבים של ירושלים ה 074וכדי לסבך את התמונה עוד יותר, נסו להתמודד עם הנתון הזה7 מחצית מ־
 להם. קינג בעד לתת להם אזרחות מלאה, ולהחיל בשכונות ריבונות ישראלית מלאה. "הם ממילא פה", הוא טוען, "מה זה הקשקוש הזה".

 
תרצה לצאת, קל וחומר בני אדם", אומר קינג, "אנחנו הבאנו על  הרעת התנאים אינה הומנית, מסכימים בשני הצדדים, והיא פועלת נגדנו. "אפילו אם תשימי חיה בכלוב, היא

ל מול ההורים של עצמנו את השנאה. בפיגוע האחרון, שבו נרצח שלום יוחאי שרקי ז"ל, הרוצח היה תושב מחנה הפליטים שועפאט. ככל הנראה הוא הושפל במחסום א
  למים מחיר כבד בגלל הטעויות האלה".אשתו. ואז, לאחר שהוא הוריד אותם, חזר העירה ורצח. אנחנו מש

 
 רחוק מהעין, רחוק מהלב

 
בגבולות  -החולש על המסלולים המתוכננים  -הוועדה שקבעה את תוואי העיר ירושלים, וביקשה לבנות בתחומו שדה תעופה בינלאומי, הובילה להכללתו של כפר עקב 

שלה. "עשר שנים לאחר הססמה 'פרס יחלק את ירושלים', שעלתה למפלגת העבודה בשלטון, שרון חילק העיר. גם כאן החומה חוצצת בין ירושלים לבין אחת מהשכונות 
  אותה", מסביר אלדד מעיר עמים. "אז איך אנחנו מוותרים על זה? פשוט מה שרחוק מהעין, רחוק מהלב".

 
פרדה. בעיר עמים יוכיחו זאת באמצעות העובדה הפשוטה שבירושלים הגדר גם בשמאל וגם בימין מסכימים שהירידה הדרסטית במעשי הטרור לא נגרמה בזכות גדר הה

ים־פלסטיניים. מגמה אינה שלמה, ובימין יסבירו שהירידה התלולה התרחשה בו זמנית משני צדי הגדר ויתלו אותה במאמצי מודיעין, במבצע חומת מגן ובאינטרסים פנ
  בפיגועים של מחבלים ירושלמים7 כאן לאינטרסים הפוליטיים של אבו מאזן יש מעט מאוד השפעה.אחרת, שאינה בהכרח קשורה בגדר, היא העלייה התלולה 

 
בירושלים",  משמעות העובדה שלא הרסו את הבתים של המחבלים בהר נוף היא המשך הפיגועים. כשהערבים רואים שהמפגע לא נענש, אין הרתעה. זו הבעיה שלנו"

כונת שועפאט, לאחר רצח הנער מוחמד אבו ח'דיר, אז המשטרה קיבלה הוראה לפעול ביד קשה. "לקח המון זמן, אבל בסופו של דבר מבהיר קינג, ומתייחס למה שאירע בש
 יש שם חוק", אומר קינג, "איפה עובר הקו האדום? מבחינתי, זה צריך להיות הגבול המוניציפלי של ירושלים".

 
ם על העובדה שתחנות הרכבת הקלה שהערבים שרפו במהומות בקיץ נותרו שרופות גם שנה לאחר מכן. קינג מצביע גם בעיר עמים מתייחסים לשכונת שועפאט, ומצביעי

. עכשיו, בגלל על חוסר הבנה של המנטליות הערבית בטיפול בבעיה7 "אם זה אקט של ענישה, אז ראוי שהרכבת לא תעצור בתחנות שהערבים שרפו. אבל היא עוצרת
 כרטיסים, הם נוסעים בלי לשלם. זאת לא ענישה, זה פשוט אי קבלת החלטה".ששרפו גם את מכונות ה

 
ותנים לו אקמול. חאלס, לא אכפת לי מי ישלוט כאן, הרשות הפלסטינית או ישראל", אומר נבאבתה, ספק ברצינות ספק כפרובוקציה, "אנחנו כמו חולה שמחכה לניתוח, ונ"

 אם אתם לא רוצים אותנו, תנו אותנו לרשות".
 

יהיה בלגן,  לאחר דקה מתעשת נבאבתה ומסביר שהוא דווקא בעד שהמשטרה הישראלית תשליט סדר בשכונה. "אם יבואו השוטרים שלוש־ארבע פעמים ביום, בהתחלה
 ואחר כך התושבים יתרגלו".

 
כדורגל, אין מתנ"ס, סניף דואר או בנקים. בענאתא הציעו בעלי אנחנו נותנים להם תחושה שאין להם מה להפסיד", ממשיך קינג, "אין בשכונות שלהם מגרשי כדורסל או "

ר לא נעשה עם זה עד קרקעות יהודים להשכיר את הקרקע לעירייה במחיר סמלי, כדי לבנות שם מתנ"ס או גן שעשועים, רק שלא תיפול לידי הבנייה הפיראטית. שום דב
  היום. אנחנו משדרים חולשה, וזה מתכון מנצח לטרור".

 
ית של השכונות וד לקינג, שמייחל להחלת הריבונות הישראלית בשכונות שמעבר לגדר, עיר עמים מייחלת לחלוקת העיר בצורה זו או אחרת, ורואה בבנייה הנוכחבניג

בנות במזרח ירושלים, ההתנהלות היום היא היהודיות בירושלים מכשול. "אנחנו מייחלים ליום שבו שיחות השלום יתחדשו ונגיע לשולחן הדיונים בידיים נקיות. לכן אסור לנו ל
 ירייה לעצמנו ברגל".
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 الملحق الثالث:

 

 מכתב גלוי לאפיפיור פרנציסקוס
 דרור אידר

פלשתינית. איננו תמימים לחשוב שאתם סבורים כי בכך תקדמו את השלום. -עומדים לחתום על הכרה במדינה ערביתאדוני האפיפיור, אתם    
 .סביר יותר להניח שבכך אתם חושבים למלט את הנוצרים מחרב האיסלאם המשמידה את שרידי הקהילות הנוצריות העתיקות באזורנו

מה שעושה האיסלאם כיום לנצרות, עשתה הנצרות לעם היהודי מאות שנים. אכן, אירוניה כיהודים יש לנו חשבון ארוך שנים עם הכנסייה.    
אכזרית של ההיסטוריה. יד ההשגחה האלוהית. דור אחר דור האשמתם אותנו במותו של משיחכם וצליבתו, והכרחתם אותנו לטעום את ייסוריו. 

הודי אחד נצלב בשחר המילניום הראשון בירושלים, ובעקבותיו עם שלם וכי מה היתה האנטישמיות אם לא כפיית חזרה על מעמד הצליבה? י
שנה. אדוני האפיפיור, הקמת מדינה פלשתינית על הרי השומרון בליבה של ארץ ישראל ההיסטורית היא  2,000 נצלב ברחבי העולם במשך

 .המשך הניסיון לצלוב את העם היהודי
ם המדיניים, שהמערב הנוצרי כפה על עמי האזור בעקבות הקולוניאליזם האירופי, קורסים, הסתכל סביבנו, המזרח התיכון מתמוטט. המבני   

והלאומיות הערבית המלאכותית מפנה מקומה לשבטיות אתנית, ובעצם למבנים חברתיים קמאיים שאפיינו את האזור מאז ומקדם. הוסף לכך 
ותקבל מתכון לכאוס ארוך שנים.  -עולם לתקופת הכיבושים של מוחמד את הגל האיסלאמיסטי הרצחני שסוחף מיליונים ומבקש להחזיר את ה

 .מדינה פלשתינית תחזק את המגמה הזאת ולא תרגיע אותה
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הפלשתינים נהנים משקט יחסי. הם מנהלים את חייהם באוטונומיה עצמאית במקומות מושבם, מפני שישראל מנהלת את ביטחון האזור. ברגע    
כוחות האיסלאם הרדיקלי ויכוננו ח'ליפות איסלאמית בטווח אפסי מליבה של מדינת ישראל. תהליך דומה פקד את שניסוג מגב ההר, ישתלטו 

עזה לאחר שנסוגונו משם. המלחמה שתתחולל אז תהיה אכזרית יותר מכל מה שידענו, משום שהיא תהיה על קיומנו. מי שיסבלו מכך יהיו גם 
ם היחידים במזרח התיכון הנהנים משגשוג. מדינת היהודים היא הערובה היחידה להבטחת החופש מאמיניך החיים בישראל, שהם כיום הנוצרי

 .לכל הדתות פה. עוד אירוניה היסטורית
שנה אחורה לזמן השלטון הרומי, ושאלנו  2,000 הביטחון הוא קול ההיגיון8 צריך להשמיע גם את קול האמונה וזכות היהודים על ארצם. לו חזרנו   

ל • י את•" :היה מפנה אותנו לפסוקי ההבטחה בתנ"ך. למשל, הבטחת האל לאברהם אבינו, גדול המאמינים -, למי שייכת הארץ הזאת את ישו
מאז שגלינו ואיבדנו את עצמאותנו, היתה הארץ שוממה ולא קיבלה שום ישות מדינית אחרת.  ".לם•עד ע •לזרעך• ה•נ•א •אה, לך•ה ר•ר א•הארץ א

 .ה לבניה האמיתיים, וחזרתנו ארצה הגשימה את נבואות התנ"ךהארץ הזאת חיכת
טעות נוראה. איננו רוצים ליטול חלק בגורל  ".נציג הוותיקן אמר שביטחון ישראל יגיע "לא בעזרת בידוד משכנותיה אלא מהפיכתה לחלק מהן   

נו לסמוך על אחרים. אדוני האפיפיור, אתם בני ערובה את שכנינו. ההיסטוריה הארוכה של עמנו לימדה שבכל הקשור לגורלנו, אסור ל הפוקד
בידי האיסלאם, וכמו רבים במערב, חושבים שאם רק תקריבו את היהודים, יונח לכם. אבל בסתר ליבכם אתם יודעים שהשלום לא יקודם בעקבות 

 .החרפה ההחלטה האומללה הזאת, ונוצרים יוסיפו להירצח, להיאנס ויאולצו להתאסלם. החלטתכם תכשיר את
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 الملحق الخامس:

 נות היהודית מול השקר הפלשתיניהריבו
 זאב ז'בוטינסקי

עם תום הנאומים הרבים והברכות שנשמעו השבוע לרגל יום ירושלים, ראוי לשים דגש על זווית חשובה במיוחד הנוגעת לעיר הבירה של ישראל    
 .המשפט הבינלאומי -
ם בינלאומיות ומומחה למשפט הבינלאומי. נושא עבודת הדוקטורט שלו יהודי, העוסק בזכויות אד-ד"ר ז'אק גוטייה הוא משפטן, אזרח קנדה לא   

משמעית7 על פי המשפט הבינלאומי רק ליהודים יש זכות -היה הזכות לריבונות על ירושלים על פי המשפט הבינלאומי, ומסקנת המחקר היתה חד
 .עזה ת, כולל יהודה, השומרון ורצועתלריבונות על ירושלים כולה. אותם טיעונים תקפים גם לגבי כל ארץ ישראל המערבי

שנה, שבמהלכן אסף גוטייה ממצאים ועובדות והסיק כי רק על סמך חשיפתם אפשר להגיע למסקנות  74חשוב לציין כי המחקר נערך על פני    
תואר דוקטור למשפטים,  משפטיות בדבר הזכויות לריבונות. האוניברסיטה של ז'נבה בשווייץ אישרה את תוצאות המחקר המעמיק בהעניקה לו

והתזה האמורה עברה בחינה אקדמית מדוקדקת מזווית המשפט הבינלאומי במקום הכי אובייקטיבי בעולם, ואף רוכזה לספר גדול מימדים 
 .עמודים המכילים את תיאור כל המסמכים והצילומים כ-1,400 בן

ית, לריבונות כלשהי בירושלים, עומדת בסתירה לחוק הבינלאומי. כלל זה מחקר זה מוכיח שוב כי דרישת הערבים, כולל דרישות הליגה הערב   
 .חל גם על כל האגן הקדוש
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אמת זו ידועה היטב למנהיגי ארגוני הטרור הפלשתיניים, שחלקם נמנים עם מנהיגי הרש"פ. הם יודעים שהמשפט הבינלאומי קובע שזכות    
באמנה  ב-1964 שאותה היטיבו לנסח כבר ,ל מציאות זו תזה לעומתית ושקרית הפוכה בדיוקהיהודים לריבונות גוברת על זכותם, ולכן הציבו מו

 .הפלשתינית. אמנה זו מחייבת אותם עד היום והם מנסים לממשה בעצם ימים אלה
ר כי שני הצדדים אינם עמיתי למדור, ד"ר יוסי ביילין, אמר שלשום בטלוויזיה כי למעשה אין יכולת לממש את "פתרון" שתי המדינות. אף שאמ   

יכולים לממשו, לב הבעיה הוא חוסר היכולת הפלשתינית לוותר על עושק זכותנו מידינו, אף שהם יודעים כי בעיני המשפט הבינלאומי זכות זו 
בים לכך מכיוון גוברת על טענותיהם לזכויות אחרות מה שמסכן אותנו ומשחק לידי אויבינו הוא השכחה של זכות זו מתודעת היהודים. אנו קרו

 .שהשיח הציבורי במדינת ישראל מתעלם מדיון ונמנע מלהעלות את הנימוקים לקיום זכות זו
לגיטימציה למדינת ישראל שמתחולל בעולם, וגם -עלינו להתחיל להשתמש בקיום זכות זו על פי המשפט הבינלאומי גם למלחמה במסע הדה   

עושה למימושה. יש להוקיע כל מי שמטיף לנו נגד בנייה ביו"ש ובירושלים כולה ולטעון באומץ כדי להדוף כל טענה נגד צעדים שמדינת ישראל 
ם, מולו כי דבריו מנוגדים לחוק הבינלאומי, מתוך הסתמכות על עבודתו של ד"ר גוטייה, וגם של אחרים. אין זה משנה אם הדובר הוא מזכיר האו"

ב ולצורך זה מעוות את האמת, או אפילו אם הוא סגן נשיא ארה"ב כמו ג'ו ביידן שהפיק מופע המקווה להיבחר לקדנציה נוספת בקולות מדינות ער
 .העלבות בגלל מימוש זכויותינו אלה בעת ביקורו בארץ

דעת הקהל האמריקנית מייחסת חשיבות לעמידה בכללי החוק הבינלאומי, ולכן נבחרי ציבור שם לא ישמחו להצטייר ככאלה המנסים לחמוס    
 .יות של מי שהחוק הבינלאומי עומד לצידוזכו

-http://digital
edition.israelhayom.co.il/Olive/ODE/Israel/Defau

lt.aspx?href=ITD%2F2015%2F05%2F19 
 
 

 السادس: الملحق

 

 الملحق السابع:

http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODE/Israel/Default.aspx?href=ITD%2F2015%2F05%2F19
http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODE/Israel/Default.aspx?href=ITD%2F2015%2F05%2F19
http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODE/Israel/Default.aspx?href=ITD%2F2015%2F05%2F19
http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODE/Israel/Default.aspx?href=ITD%2F2015%2F05%2F19


 

 الملحق الثامن:

 האיסלאם אורב למערב השוקע
 ד"ר אפרים הררה

ילדים  2.1 משמעיים7 אירופה מתאבדת לדעת. שיעור הפריון הנדרש לשימור מספר התושבים במדינה נתונה הוא-הנתונים הדמוגרפיים חד   
בלבד. אחד הפתרונות להגדלת האוכלוסייה הוא  1.4 בגרמניה ובאיטליה השיעור 1.6. לאישה. ואילו היום, השיעור בממוצע באירופה עומד על

באוסטריה הוא אף  כ-10%. הבאת מהגרים לאירופה. ואכן בספרד, בבריטניה, בהולנד ובגרמניה שיעור המהגרים באוכלוסייה עומד על
 ל-15%.מגיע

וכלוסייה זו בארצות האיסלאם היא ענייה מאוד והכמיהה לחיים בתנאי רווחה מרכיב מרכזי בהגירה זו הוא ההגירה המוסלמית. ברובה המכריע א   
כלכלי, המניע את -המוקנים במערב מאוד קוסמת. מיליוני מהגרים כבר הגיעו ממדינות אפריקה ואסיה המוסלמיות, אך לצד הגורם החברתי

כיבוש אירופה באמצעות מהגרים אלה. כך הפוסק האולטימטיבי האוכלוסיות המסכנות האלה, אורבים ארגונים והוגי דעות מוסלמים ובונים את 
שנה את כיבוש אירופה ללא  מ-30 קדצ'אוי, מתכנן כבר יותר-של האחים המוסלמים, חביב הקהל בכל רחבי האיסלאם הסוני, השייח' יוסוף אל

, להשיב את בני הנוער המהגרים לאיסלאם שימוש באלימות. המתכון פשוט להפליא7 לנצל את האוכלוסייה המוסלמית, הבאה מטעמי נוחות
האמיתי, לכבוש עמדות שליטה דרך השפעה על המפלגות הגדולות ובשלב מתקדם לכבוש את השלטון ברוב דמוקרטי. מוחמד קדאפי דיבר על 

ירה מאפריקה הפכה אלא שהוא חבר למערב ומנע הגירה המונית, עד שהמערב נטש אותו והיום משלם על זה מחיר כבד7 ההג ב-2006. זה כבר
בנושא. מבלי  מדינות אירופה לקבוע מדיניות 75באפריל השנה התכנסו  ב-23 :לבעיה אקוטית באירופה, שמתקשה מאוד להתמודד איתה

 .דחיית ההצעה האיטלקית הצנועה להטבעת הספינות עוד לפני הפלגתן -להיכנס לפרטים, אין בה כל בשורה לטיפול שורש בבעיה, ולדוגמה 
מהמוסלמים בבריטניה רוצים את  40% ,סטרטגיית "האחים" נושאת פרי7 הדור הרביעי להגירה יותר דתי מההורים ומהסבים7 כך, למשלא   

בהם -2011 25), מהצעירים המוסלמים )עד גיל 7% התפללו במסגדים ב-1989 החלת השריעה על האזורים שבהם יש רוב מוסלמי. בצרפת, אם
הנשיא הולנד חב את עלייתו לשלטון  ).ברמדאן ואוכלים חלאל )מזון המותר על פי חוקי השריעה מים בצרפת צמיםמהמוסל 23%. 90% כבר היו

 .מהם הצביעו עבורו, וזה מה שהכריע את הכף כ-85% - לאוכלוסייה המוסלמית
הצפת  -)דעאש( יעד כפול7 ראשון אך יש עוד גורם מוסלמי הרואה בהגירה ההמונית דרך מרכזית להפלת המערב. ל"מדינה האיסלאמית"    

החדרה של מחבלים לביצוע פיגועים שיטילו אימה בכל מערב אירופה. שליטתה באזור עיר  -אירופה במוסלמים לשבירת המאזן הדמוגרפי. ושני 
הומניטרי בלב ים שיחייב החוף הלובית סירת מאפשרת לה לממש את תוכניתה. התכנון הוא להביא חצי מיליון מהגרים דרך הים, תוך יצירת אסון 

את המערב לשקוע בבעיות אתיות ובהוצאות גדולות להחדיר מחבלים מוטמעים בין המהגרים. מימוש השלב השני של התוכנית כנראה כבר 
 .החל7 אנשי המדינה האיסלאמית הצטלמו באתרים מובחרים באיטליה כשהם נושאים כרזות המאיימות על פיגועים

ציונית עם נטיות מובהקות לאנטישמיות. -אל מאוד משמעותי7 ראשית, האוכלוסייה המוסלמית, ובפרט הצעירה, היא אנטיהאיום העקיף על ישר   
השפעתה על המנהיגים באירופה, שיזדקקו לקולותיה, עלולה להביא להקשחת היחס של מדינות היבשת כלפי ישראל, ולהחרמה של חברות 

מוסלמים ובעיני המדינה האיסלאמית כאחד, היהודים הם האויב מספר אחת של האיסלאם, יש לצפות ישראליות. שנית, מכיוון שבעיני האחים ה
לפיגועי ראווה נגד מטרות יהודיות, כפי שכבר התרחשו השנה בדנמרק, בבלגיה ובצרפת. כדאי מאוד שטובי המוחות בישראל יחשבו על פתרונות 

יעו דרכי לחימה יעילות בהגירה המוסלמית למערב7 זה מאוד יסייע לאירופה ובעקיפין גם יצירתיים להגדלת המודעות לסכנה האורבת למערב, ויצ
 .לנו
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