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تقرير رقم 421
صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 41.2.4.12؛ "داعش يواصل ميراث اإلسالم" (الملحق االول)
نشرررررررة "ررررررليال وم"ررررررر ي
خال ه أد مم ر" ة ر

يرررررر مو ترررررر ري  29.5.2015مق ررررررل دت ررررررر ر .رح رررررريد رررررر رد لرررررر

تن رررررريم ر رررررر

مشتقل مد ريد إل"المي.

قرررررر  :وعبررررررر سيا سررررررة اإلرلرررررراو والتبويرررررري يواصررررررل كبررررررار مسررررررؤولي الدولررررررة اإلسررررررالمية ميررررررراث اإلسررررررالم الرررررر
يجرررررو إسرررررتبدام كرررررل القررررروة العسررررركرية إللحررررراق الرعرررررو ب عرررررداء
إل"رررررتيي ا سررررري "رررررر
قرررر ر ررررر
ر

ز ررررررم مررررررد

ي ررررردي سررررري أ ر ررررر سررررري

يقضرررررري ب نرررررر

واإلسرررررالم .خرررررال تقررررررمرم متتررررر ي ي "ررررر د أي ررررر

قيرررررر

يررررر ة متلرررررر أي ررررر ي سررررري طرررررريقرم إلق مرررررل خالسررررر ة إل"رررررالميل ي ميرررررل.

ير يررررل إل"ررررالميل سرررري ليررررر مررررد أمررررر م .سرررري أ قرررر ا م"ررررير مررررر مت قرررر رررررم مررررد ق رررر ر رررر ي ت ررررطر رررر

ر م من م ة إلر ا إل"الميل دي تد ح مد خال ر مير د

ر

ت يل ر و.

صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 41.2.4.12؛ عرو أقل يهود أكثر (الملحق الثاني)
تلرررررة نررررر د و رررررم تق"ررررريمو نشررررررة "رررررليال وم"رررررر ي
نررررر غ شرررررر عي ررررر ع ر ررررر م ررررل يمررررر
ل جي

رررررل تق يررررر

يررررر مو تررررر ري  29.5.2015تقريرررررر تلري ررررري لررررر

ررررررر يرررررا سررررري قرررررر

قرررررر

أ رررررر

رررررر خطرررررل "ي "رررريل ملدمرررررل تا ررررري سررررري نر يرررررل

ير ر أ يل " لقل سي مرينل.

ق  :و ق أدثر مد شريد م تير ة نخ ل "ي "يل منيل سي ر ل "ر ي م ل يغ سي "ر نرم قية ل تا ق ة " .
نتيجل د نة تر جيري  :أدثر مد  15أ غ م يل تخري يل ر يل ر ر ل "ر ي ي أدثر مد " 1500ر ي ي قت ي آ غ جرلل مي ن
ختالغ رينيي
لثي "يجر ل قر د رثل مش رل ر م أشر .ق
"د د ا "طينييد .تق"يم قر ي دم ُي رر
د ير ي
م
ير ل لقيقل ت ريخيل س د تق"يم شد
" طل ي أمر يير د ق ي ق نق ل
ت ريخي ق ميي س د مد نيل تق"يم قر
ل رض .محير تق"يم يطرل د لجتيد مردزيتيد
ي أمر " ل .ر م يمدد ل رق ر"م خط ل خ رطل دد ي
لي ء ير يل
"طل س"
يل ير ريل سي قر
ل جل م ل لم يل
" ح ك :لجل ريمغر سيل لجل أمنيل .لجل ريمغر سيل تم
يل ير ريل سي مرينل مد نيل أد يت" رع
و نا" و مير ض دلتميل يمدد تج ز ي ز ء م " ل ت جه تق ص
نر .
ت جه .لجل منيل تطرح ل خ ايل م ج ة ينغ إلر ا تي تخرج أدثر مد مر مد لي ء ير يل سي شرقي قر  .لجل ي أد
مق يرير تانير تيد ار يتيد " "يتيد .تقسيم القدس وفصل االحياء
ل ي ل تق"يم " ُتل"د أمد "د د ير ر سي مرينل.
ا"
العربية عنها من ش نهما أن يجرا القدس إلى ضائقة امنية صعبة ومضاعفة ،وأن يحوال االحياء اليهودية إلى أكثر عرضة للضرر وبمعقولية
كبيرة ـ حتى أنها ستمنع معالجة امنية استببارية يومية ومركزة لإلرلاو الفلسطيني واإلسالمي .ل ا اإلرلاو ،يصرح ال ين يوجهوه من
سل م ل ك :تق"يمي د "نجري ي سقط د يد د جير ن" ل ال يل ير ريل سي قر ي دد مد شأنه
اليوم ،لن يتوقي بعد التقسيم.
ر ر ر  .المشكلة الديمغرافية قائمة ولكن لناك طرق أكثر شجاعة وأقل بطرا لمعالجتها ،بدال من الهرو منها وأن نجلو على القدس
كارثة امنية وديمغرافية ،ال سمح ".
ل ي م ل لي ء لر ريلي تي إلتم يل د ير "تي ني مد
يرير مد لي ء قيل ل ط خط تم
أ غ :و تق"يم جرير ي م "يل
يم ي ة إلر يلي مل ة طالق ن ري "رق ةي منخا ض قيمل شقق أم ر م سيل .ر م ت جه در رأة سي "يغ خير خال
ألر ث و نتا ل مقر"يلو سي لي ء "غ ة ز يغي تي تير ة ير لر ث طالق ن ر مد مخيم شيا ط قرا منه .سي ر غ أشر سي
ر يل "ن ة ـ 2000 -ترك دثير مد "د د لي ي من ز رمي سي قة ع أط قة سيه ن ر يرم مد ية ج مج ر تي ُ" مة
ا "طينييد .ل ل نا"يل سي لي ء ير ريل تي أقيمة سي قر ير  1967شم جن ا شرق خط خ ر قريمي تشير م ل
لي ء ير ريل مج ر ر ي م م ل لي ء لر ريل م ل خط لر ري يحرع
د لي ء ير يل مج ر مد شأنه تل ي
مش ه .نا"
ن ر
رم ج ر م يداي مد شقق "دنيل سي قر
لي ءي مث م لرث سي قر سي  .1948سي
م ل جر ( را) ير ر مد
رتا ع "ي ر "دد سي مرينلي "يشق يرير مد ح ء مر جريد طريقرم م ل خ رج مرينلي " ء م ل مليطر أ م ل من طق أ ير.
د لي ء ير يل "يحرع م ل م جل جر
يشد خ" ر ريمغر سيل ير ريل أ ل ي مد" ريمغر سي  .سي مق ـ تق"يم مرينل نا"

خرى "د د را م ل ج نا "ر ي ي مد قر  .م يل مش رل لرثة سي " ق نر ق مل جر ر ا" سي قر  .شر ة آ غ يرا
نتق م ل ج نا "ر ي ي مد جر ر دي يخ"ر لق ق دثير تي يل" د ير مد مد نل و" ددو تي ريرمو.
نقص
ر ر تغيير ق ريمغر سي " ح ير ر :ومر ر تدر ر ت يد ل ث أد " ا " "ي مغ رر ير ر قر
ق ل
شرير سي شقق ثمد مرتا ر"ير ق ي ق م .سي قر ني سي يقر خير ل ي  2000شقل سي مت "ط "ن ي ي سي ليد أد ط ا
ي ة
"ن ع ي" م ل أدثر مد  4آ غ .يحثر ل تق يص ن ء غ ط "ي "يل ت"تطي "ر ي "م ر سي جرر د ك ن
رر أنه سي "ط قط ة ثالثل ير ريل سي
ل ث "ر ي " ح مدتا شح د قر
خ ر ء" .تطالع جر محخر ميرر قر
" ا مردزع ترك قر  .دم أد " ر ت رديد مق قل :مي مرم مد ش ا مد
مرينل ـ ي م ني لريرع متريد ـ س د "دد
ع ثق سل ي يلي ي جمر ر لريرع أ ر ر تتز ير ( ي سقط م ني) يغ رر قر  .دد ي سقط شقق ي " ا… شر ة قر ر ة
قر ر نق مد تا
لد ميل تي "تررسة تيزيز قر دي تج ا ير "د دي قية ل رق أ تم تط يقر جز ي سقط… رز منر
لد ميل مح"" ة لد ميل م ل قر ي تمثي يل ت " ة من "ن ة ط ي ل .شر ة قر ر ة م تنا ي "تررسة تشجي ق رميد م ل مرينل
" ر م يلي تل ي "دد سي قر م ل أمر مُجرعي د ك تل ي مش ري سي مرينل ت" ح مر لل .سلص ت ك قر ر ة ي يدي مد
ال ن ء "ن ع تط يق قر ر ة لد ميل دثير رسة م ل ج ا "د د مرينلي "ي " دثير مد ير ر مغ رر
م ر خرىي أنه ر د م
قر  .ن ك مخطط ة خرى يمدنر تأثير لتل قغ ت جه ق م مت " ال يل ير ريل ع ي" ي م م ل  62م ل سقط .ق
"ن ة قررة لد مل نش ء ريل ي رخ سي ي ( " ر ر ريل ي "ي ريل) م ل ر خ لر ر قر ل ي  120أ غ ير رع آخر .قر ر
د رىوي سي م"ت طن ة مث مي يه ر ميم يت ر جاي ة ز يغ .مد نيل خرى
م ينا ي لريث ير ر د "د د ي"دن د سي لر ر و قر
يد ق وخ رج جر رو .ر"مي
تطرح ن أل مر ي ق مل " طل مل يل منارر ي "ي ر "ر ي يلي "د د لي ء ير يل شم ي قر
ير ر لريث د قر تلة "ي ر "ر ي  .م ي لريث د من طق وم للو تي يختاي منر ج نا رير مد " طل "ي ر "ر ي يل.
د
ريل قر نير رد د يط ا نا"
تيطي "د نر خرم ة تي يلت ج نر  .لتل ر ي
تيم سي ت ك من طق
ريل قر
ي
لي ء .من عملية كه ه يمكننا جميعا أن نكسو :اقامة سلطة كه ه ستزيل من حدود المدينة عشرات آالي العرو بدون سحو بطاقة لوية
"ساكن" التي يحملونها ،وبدون أن تتغير السيادة االسرائيلية في المنطقة " ،ر يق سير ياء قت" رع ل ريل قر مد ج ناي
مد ج نا آلخر تزير مد سأ قت" ريل يرا يد مد ج رم "يق م مج مل ي م"تق و.
أ غ :و يل ا "طينييد سي ير ر " مر ييت ر د نا"رم ط "ن ةي سي "تطال ة متدرر ي ر ميد يم ي ة إلر يل سي
نرم يتن ز د د تط يق ولق ي ر رن مج مر ل ي ي سي قر  .ممث د مد " طل ا "طينيل أ ر من "ن ة ق م
قر
ياة سي "ن ة ألخير ق " طل
رتر ا "طينييد .سي قر
ممت د ة ير يل ر ي قر ( 7آ غ م نل) تي يط د
لردل لزا تلرير مي ر ل د ت" يل سي مرينل .سي م ي ير يير د نة " طل ا "طينيل
ا "طينيل ستح ز رة ق لم
ل
متأثر ل جل ر خ يل لا
ي م س د تي د " طل سي قغ إلر ا ملر ري
ر .ي
شريدل سي إلر ا تم "ة مد يم
غ تي م (جم
لر "غ ا "طيني ل الق ة ميق ل م لم  .ل مرى "ن ة "تنار ن"يا را شرقي قر سي
مي م ة "تخ ريل ختي ر ر غ ممدنل)ي لكن من االنتفاضة الثانية فانهم ي ب ون دور مركز في تنفي العمليات اإلرلابية في القدس،
ودورلم في تنفي مباشر لإلرلاو في القدس زاد بدرجة بارزة .م " ل "يطر منيل "ر ي يل سي لي ء قرى سي شرقي قر أمر
خطر تج"ري دم " ان ي سي
لي ء تج لي ء ير ريل.
لي ع .سي " مد ج ل ط طالق ن ر مد " لل خايال مد
طالق ن ر مت " سي "ن ة  2000ـ 2004ي مد ية ج تي " متر "ر ي ا "طينييدي ل ي مج ر ر  .سي مق ي
لر ث طالق ن ر مد مخيم الج يد شيا ط ل لي "غ ة ز يغ خال و نتا ل مقر"يلو د نة سرريلي م يدد طالق ن ر منرجي .
ي ه سي ية ج  .مر يمث جير م ل أع ررجل تيت ر
ح :ل ر "ر ي ي سي شيا ط لتل د د ملر ر مق
" ا سي ارق
م " ل "يطر لي يل مني "تخ ري سي لي ء ير يل سي قر " .ليح أد شر ة مد را شرقي قر نا سي "ن ة خير
" ا ل ر "تخ رع مني
م ة ـ ل طة ق تناي
م خطير سي مرينلي دد م ي ة رير دثر ير مر ة ـ رر
ن عو.
"ر ي ي سي قرى لي ء شرقي قر  .تق"يم مرينل د يُمدد ل ر مني "تخ ري مد
موقع "إن آر جي"؛ بتاريخ 92029102؛ جبريل رجوو عنصر ومعاد للسامية (الملحق الثالث)
تلة ن د و ل د

قة طرر ج ري

ويجا تيريغ ج ري

رج ا د م ة من " ل ه – ر ي لرا د ر ير رو.

ق  :و نرم قرر رج ا ترجم

رج ا مد ن و نشر م ق ومد آر جيو ت ري  42024612مق ل دت ر "ل سي ز يغ د مي ر ل نه

ل در قرم

"ر ي يل مل ل "ترر سهي سر د د ي

تي ت يا سي ط ة ر رع مخت ال سي "ر ي ي م سي ك ر رع ممت ز .ي
د ير تي ي

لقيقي

ع ينتج تلرير مد ري

ل "تير ر ت ليل ارق در قرم ير يل

سي منتخ ة

طنيل ن ك

يد را ي دمث

ل .والموضوع ان رئيس االتحاد الفلسطيني لم يسع لتعزيز ا شيء يتعلق بنشاطات

الرياضية في السلطة الفلسطينية .فهو جاء فقط للتبريو .دون ا تحرك مثير لالعجاو ،دون ا محاولة لتسجيل لدي .فقط تعطيل لعبة

البصم .ل ه طريق جبريل الرجوو .المشكلة الحقيقية مع الرجوو ب ن عنصر ومعاد للسامية ،ال

عمل في السنوات االبيرة على

تشجيع االعمال االرلابية وتبليد المبربين".
أ

كان مسؤوال عن موت ال يقل عن  142من

غ :و على سبيل المثال ،منح الرجوو رعايت لبطولة بلدت اسم المبرو ابو جهاد ،ال

وعري رجوو مرة مباراة بين المنتبو االسرائيلي والمنتبو الفلسطيني بانها جريمة ضد االنسانية.
االسرائيليين .كما
ّ
و جم يرعو رغ رقيقل لر ر درى ال يد
ر ا سي مي ن د ن س "طينييد.

"ر ي ييد

د نة مل ل درى

يد قت
لي

مي ر مي ن

سي

رج

ين"ريل .د ن نيرغ د قت ل سي رج م
مد "يا تخميد م

ن"ريلي س ل"ا سن د در قرم ا "طينيدي ي

رأيه د مخر يد نا"رم .حان الوقت لتعريي ل ا الرجل الملوس بالكلمات المناسبة ل  -داعي الحرو وكاره اليهود .بدال من السماح ل
بركلة افتتاح مباراة كرة القدم ،حان الوقت لركل وطرده من حياتنا".

صحيفة "يديعوت احرونوت"؛ بتاريخ 4.6.4.12؛ مقاطعة اسرائيل (الملحق الرابع)
نشرة "ليال ويريي ة لر ن ةو ت ري  2.6.2015مق ل دت ر ي
ق  :وسي  2لزير د 1964ي سي ألر

م دد

تلرير ا "طينيل .ين غي أد نت در

ت ري جير

" مر ي ثالث "ن ة ق
(ل"ا ر يل من
م"تق ل

مد ج

مق طيل
أ

ي مي

ل "ر ي ) شي مقم

ر "ي "ل

"الح

م لل م تق

رد

لتم ة.

ير ر د دا ح م" ح

ق"ل ي

"طل ـ  .BDSلرا

ت جر سير ق

لل تر م خرى

ر جي

ال ر

ت جر قي ر خالقيل

"

ر ج ر "ر ي

و.

"ر ي ي ير م يل و " ر

"اتر

ي .لرا ير متم ث ل

ل رأع

د ير ق ع يق ت

مرنييد دررع شرع .د

ك دي يمتن

ر قي ر خالقيل .د سي قت

د سي دا ح

" 13نل

ط تقطة

ل لم ل س "طيني ش ا م ا غ ي م يليط ه ن

قيو .ت ايق آخر جر م لرا نتز ع تنرير سي أرج ء ي م

م تدد .قر تلطمة خطل سي ل ل تي "قطة سير لم ل ختال ش ا .يررع " قيه ميتتيد نل

الحدث جاء ايضا الفيلم الكا و لمحمد بكر "جنين جنين" ال

ر لردل

ج رل ت جر سي

نرم يد د جي

ت جر لقيقل د ا .سي ي ر ق

ميل سي مخيم جنيد الج يد .د د

ا "طينييد

مد أج ق مل ر ل س "طينيل

ن" د – مي مر مش ي لي ن خي ي تم م .

ر اي مق ي سال ت جر ق
ري

ثالث "ن ة مد ر
دا ح ل ي

د دا ح سي " ي

رع ييرغ قي ر ق " .تخر م لم

ن" ل من م ة

ثالث "ن ة مد لتال ير ر

"ط .ق

ي ر يل تي تنتمي ير "ر ي  .مار م لرا ير متم ث ل ي"تررغ شرح م يل"
ر ا .د "ر ي ي

زيت دي شد لمر شقيرع من مل

ر ر ل "ر ي  .ي

"ر ي يل يا ة ررغي س دا ح

ر ء ة خرق لق ق

"رسل ط ر "غير ر د طي ر "دريل جن ز
ررغ

نير م

"تقر ر سي شرق

 .د د رغ من مل دا ح م" ح

نت م

"ر ي ي د طالق ن ر .م

ر "ر ي

ر م"رر

د ر م لردل  BDSي د لريث

ر من م ة " ة
جي

سي قر

غ ء ر ل ير ريل م"تق ل تي نجة مد لرا 48

ل شر يل مرى تأيير.

غراي سي ر

– سنرق

ق

نر تي م م لردل مق طيل  BDSي ميل .ق

أد ت" ح ر ل "ر ي

ر "ر ي  .مد ييتقر أد

غ :و مشد ل

دثر جم

ز نر نتقر مد خال ر لرد ة مقط ل
" يل سي ج

ر "ر ي .

ز يل .ير ل ا

روى م بحة في مبيم الالجئين واصبح شائعا في منظمات حركة الـ BDS

ولك ا ايضا االدعاءات في نهاية  4.12عن قتل شعو ترتكب اسرائيل بحق البدو في النقو – على بلفية بطة تسوية االراضي .ل ه لي
اوصاي عرفات عن تسميم المياه من جانو اسرائيل ،او اوصاي زوجت عن تسميم عرفات نفس على ايد االسرائيليين ومئات ابرى من
االكا يو التي تصبح حقائق لدى مؤيد الـ .BDS
ق  :ور ل ريمقر طيل ة "ي ر
ن ك ألي د رير

تر ى سير

يمدنر د تد اي ت اق أ تر ي ر ء ة ال ث ت ة لقيقيل .ن ك لي د تخطيء سير جر ة ر"ميلي
لر ثي دد ر ل مث "ر ي ت جر قي ر.

يمدد يا ق ر سي ميردل

ل

ي .د نج ح لردل

.

ـ  BDSمشي تي ير قت" ريل دنه
ا "طينيل م ير ري

مغزى سي أنه يخ ق

"ر ي ي دي يرير د "ي "ل خرىي

ن ك م يمدد تل"ينه – دد م" سل يد
شيء مد خال

ميرسل م يل"

ي

ي سيه خير

م ستر

شر

ير د مد ر ء ـ  BDSر ل سي خ ق ر ل خرى" .ر ي

ر ء ة تي ت سر نزع شر يل

أق

يد  .يض مد شرد ء من م ة

ي م" سل يد د ا

ق

ير د م ل –

لقيقل .ديغ دا ح؟ ق

د

ميل مد ك ميرسل م ل" و.

صحيفة "يديعوت احرونوت"؛ بتاريخ 92029102؛ الفلسطينيون يتعلمون من المدرسة النازية (الملحق البامس)
نشرة "ليال ويريي ة لر ن ةو؛ ت ري  42024612مق ل دت ر ن ح د يجر ر ل د ا "طينييد ينشر د

ر "ر ي سي ي م

د يا

دم د د ياي ج زغ ِج ِ زي زير ر يل "ي "يل سي رر ت ر.
ق  :ود د ج زغ ِج ِ ز ي زير لم ل ر يل ر ي
رغ نشر

د يا تل ير دلقيقل قن ع غ يل

ر ء "ر ي تي م جير ن ريل
ي ر  .ر ير ر ير نجل
أ

ز.

ترجم ة رير

م نيل
ا ل ة

قن ع غراي نه

مريديل ر

ي ة متلر

د ييتقر ا "طينييد محيرييرد

طرر "ر ي مد تل ر ة مخت ال ج د

جر ميل " ح م"تق
د يا

و ري

د
ل

ل ر ل ير ريل

غ "نلو.
م ر

شك د

جر ميل

رر لم ل ر يل د ل ر
مخت ال رن مج

م" ر ي س تة مد نيل رر ق

ح مُجرع "ر م رر ة من م ة ي رع

لم

من
ي تي

ر يل خرىو.

يد جر ج رل جرير ي مرمل شي يل دثر مد مق طيل منتج ة "ر ي يل -ري
م يلو .د ق

يتر مد ايا سش .

ل ي م

"ا

ييرس د لق قو.

قة من "ا مرى

ر  .م ي ي لتل ي م م ت"غ لد م ة "ر ي

تيم سي ج مي ة سي

خال تي يق

ر ر سي رم

ل مرى شر ة "نيد ينشر د

غ :و أل"غ شريري م تارم "ر ي سي

ق :و

ث ثي ر د رنل شك خر

ير ر مد ا ر ر غ ت ر.

ك نه

ج ري

رج ا شرد ه سي ن

ي دد مل ل

طر رج ا ي ر م قتر له ل ر م هللا خاي لنيد.

ل م

ل ر م مد

ل .و ي ن تيم
"ر ي مد
ل اسرائيل ان

نج زي

تنتقل الى لجوم عكسي منظم بمحاولة القناع العالم ب ن ادعاءات الفلسطينيين ب غلو المواضيع ،ان لم تكن جميعها ،ليسوا اال اكا يو كبيرة
مصدرلا من مدرسة ج ِ ز .الن وعلى الرغم من االبفاق  ،ال شك ان الفيفا كانت محاولة اولى ،وحان الوقت السرائيل ان تستيقظ وان ال
تسمح العدائها الفوز بالجبهة الدعائية".

صحيفة "معاريي"؛ بتاريخ 2.6.4.12؛ "الرياضة الفلسطينية إرلاو وك و" (الملحق السادس)
نشرررررررة "ررررررليال وميرررررر ريغو ترررررر ري  3.6.2015مق ررررررل دت ررررررر نررررررر غ يت"ررررررني رررررر جم مررررررد خال ررررررر ج ريرررررر
أد ري

ل ا "طينيل تيني و إلر ا

قرررر  :و متلرررررث د إ"ررررم ر رررري
ايارررر

د او.

لد مررررل ييت ررررر د أد مرررر لرررررث سرررري ايارررر رررر نت"رررر ر د يررررر" .ررررليح أنرررره ررررم يررررتم طررنرررر مررررد

ررررم يررررتم ت"رررر يةي دررررد ررررك

"رررررتر ق ن ي ت"ررررر ة

ررررررر نررررر  .ررررر

يينرررري أد مرررر لرررررث رررر نت"رررر ر .مجرررررر
ررررر سل رررررل ملررررر

نت"ررررر ر قرررررر يدتشرررررغ أد ررررر

نشررررغ

سرررري رررر

مررررري ق مررررل جنررررل ترررري

ة مق طيرررررل تررررري تنت رررررر خ رررررغ ز يرررررل .شرررررد

جنررررر رررررر زمرررررل اياررررر تشرررررير رررررل طريقرررررل تي مررررر مررررر مجمررررر
ررررر

رجرررررر ا ز ررررررم

نت"ررررر ر يشررررر ه رزيمرررررلي "رررررنق

مررررر ر

ررررر مي طريقرررررل تررررري

جرررررر ر الط لرررررل نررررر  .مد مرررررد ي"رررررمم

– نت"ررررر ر آخرررررر درررررر

رررررل ت"رررررميل

ننترررررري" .ررررر ا ررررر ك "ررررريط:

ا "رررررطيني د ررررر قي أل ررررر ر ء ي ي ررررر د
أننررررررر ن"رررررررتطي
"رررررتخر مر
نل

ررررررن ي رررررل قررررر ر مخ ر رررررلي يتجررررر ز د خطررررر ط لمرررررر ء .أمررررر نلرررررد سنيتقرررررر "ررررر جل

رررررررد طريرررررررق م"ررررررر سلل أليررررررررع ي سشررررررر
رررررر يرررررر

ررررر ع يلررررررض

نرررررررر ء مرررررررح مر ة

ينررررر ي طريقرررررل تت"ررررر ا ررررره ررررر أل مي دننررررر

ررررررررن  .مررررررر أد ررررررررين دثيرررررررر مرررررررد
نايررررر

ررررركي خطررررر

"ررررررر

ر ء خررررررى نتجررررره

ر يلو.

أ غ :وخ مثال شخص ع " سله سر يني نيل طي ل سي مقر ايا – ج ري رج ا .شخص ع قترلة زير ثق سل ميرع
ر ي د يري س "ر مد أ د محخر أنه د د رى ا "طينييد قن ل ن يل
ريغغ تق ء ه تلرث ميه د ري ل "الم .رج ا
د د "تخرمر رن ي مد يز م أنن ن"تطي تي يم ت ر م ي ق" ي يق مد ا "طينييد م ير رقم لر "ر ي – تي د يد د
ر ق ء ل لم ي يا
"
ل رج
غ سي د مر ل"ا مح مرته .قر د د مل
شخص يغير
تط ي مير أ ر .
ق ء ين ي جر ز ع قغ
يتخال آلد زع ري ي .دد مث م سي د مرل ل مد مر ل لي ته س د رسه
د ل م رر جنيغ
د خطغ تي يا ر ي مد "د د قر شت ه سيه
ل رأ"ه قت شخ " " ر "ر ي ي قي سي ملدمل مد رج ا شخ"ي م"ح
ته ل مخ"" ة
شخص ع تل"
ري ل خ .
شخص يق م د م" سلته يتلرث د ميه ل
تي د م "ر ي .
رر ه "طل تقيير لردل مر ر مل دمل
تأميد طني نلد نيرغ نه دثير مد تا "ي ملرجل .مد رين قرر ل ل ق
ر
نتر ء ا ح ر خ ي سي مجتم ا "طيني .دنن ناي أع شيء نلد ن"تمر "م ح ه جر ء لم ل د ل " ريل رن " .
نلد ندشغ
ل شخ"يل مقر"ل مي ل .دد يجا مل ر ته دم يل ر ن ي ر د قي ر.
رج ا يجا "تخر مر يقالنيل دي يتل
رمز ري ل نر مي فان كلمة رياضة بالفلسطينية تعني االرلاو والك و .منن ني ني
الد أنه د د
جره لقيقي ليث نق م
أل ر ض سي د " لل .د سإد شخ" مث أ د ي ي ع ترغ أنه ييم سي ر " ح ر ل س "طينيل م يُل دم ير .نحن
مد
ندفع للفلسطينيين اموال الضرائو وال ن ب من اوروبا والواليات المتحدة ثمن االبقاء على سلطة أبو مازن .يت ح أد شيا دت ا أمل ر ع
تيك يرس د "تخر م اطر " يمل ريز ق ء أل" "يلو.

موقع "كيكار لشبات"؛ بتاريخ 2.6.4.12؛ التحريض على المصلين الفلسطينيين في األقصى (الملحق السابع)
تلرررررة نررررر د وشرررررد ى سررررري شررررررطل :ر يررررر ة ررررر جمد "ررررر ريد ج ررررر
 3.6.2015خ رررررررر تلري ررررررري

ريدررررر و نشرررررر م قررررر وديدررررر ر شررررر ةو رررررريني تررررر ري

رررررررر م"ررررررر ي ة سررررررري م"رررررررجر ألق"رررررررل مجررررررررر نررررررررد مرررررررنيد نشرررررررط ء يمررررررريد مرررررررد "رررررررتخر م

مر سق م"جر ألق"ل.
ز رررررم خ رررررر :و مجم رررررل ر يررررر ة مرررررد و مر طررررر ةو ل رررررة منررررر نشرررررط ء "رررررير م رررررل ج ررررر
لنايررررر ة

تر ررررر

زيررررر ر مرررررر ر تدرررررر ر  .ج يررررر ر رررررر رعي ن شرررررط ج ررررر

ريدررررر قررررر

ريدررررر يشرررررر

ميررررر مرررررد

أنررررره ررررر جم قررررررم شرررررد ى شررررررطل.

و بررررررالل كررررررل الزيررررررارات الجبررررررل الهيكررررررل فرررررري الشررررررهرين األبيرررررررين الوضررررررع يررررررزداد بطررررررورة وإنحرررررردارا يومررررررا بعررررررد يرررررروم ،ال يوجررررررد
قرررررانون وال يوجرررررد مرررررن يحاسرررررو مثيرررررر الشرررررغو فررررري جبرررررل الهيكرررررل .إنهرررررم يسرررررمحون ألنفسرررررهم بالصررررررا  ،التهديرررررد ،ومهاجمررررررة
والمررررررس ببصوصررررررية الجبررررررل والشرررررررطة ال تبررررررالي .أنرررررر أت قرررررر مررررررد رررررر زير أرر د أد يايرررررر شرررررري سرررررر ر و .ملرررررر مي يتمرررررر ر ررررررد
جايرررررري محرررررامي لررررردار قرررررال اليررررروم أن موكلررررر ينرررررو اتبرررررا بطررررروات ضرررررد بارقرررررات القرررررانون وضرررررد الشررررررطة التررررري تبرررررد وفقرررررا
إلدعائ "عجزا م لال".

موقع "إن آر جي"؛ بتاريخ 2.6.4.12؛ العرو عطشى الدماء (الملحق الثامن)
نشرررررر م قرررررر ومد آر جرررررريو مق ررررررل دت ترررررر د ت ررررررل ج يررررررة ري"ررررررط أط ريررررر د نتقرررررررة مررررررد خال ررررررر ر رررررل "ررررررر ي
م"رليل د ق"ل

ير رقل.

ق رررررة :و م شررررريه تمررررر مي شررررر ا سررررري ت "ررررريل شرررررر ي خررررررج يط رررررل مرررررد جررررري
العرررررو عطشررررى الرررردماء وقتررررل بشرررركل وحشرررري .يررررر ررررر يرررر م تررررم قرررر ض
"رررررررر ي ي .ت ررررررريد د ررررررري

لي

مررررر "رررررريقته .وبعرررررد لرررررك بطفررررر اثنررررران مرررررن

ررررل يررررر قررررلي مررررد خطررررط قترررر

ررررررره طم لررررررر ة قتررررررر سقرررررررط نمررررررر طم لررررررر ة سنيررررررره

مررررر زعو .قررررررر م"ررررررح ميرررررر د ير ررررري سررررري لياررررر
ثق سررررررل تم يرررررر

ررررررل تم ي ررررررر

م"رررررررليل مررررررد مرررررر

ررررررر ن .

ررررررض ق"رررررل ق تررررر
"ررررررأ تم م"رررررررح يقرررررر

لُدررررم

يرررره "ررررجد

سقرررررررط دترررررررا م"ررررررررليل "رررررررم و رررررررزمد

مقمررررر ع ق مرررررة ريرررررل لياررررر رررررل ج نرررررا ز ر
دررررررم د م"رررررررليل

تررررررر ر لررررررر ثر

ير رقلي نم سدر ش م ل .ابدا وابدا لم أشعر ان الدولة سرقت من جيبي امواال لغرض حقير كه ه الحالة".

ررررررد ق"ررررررل

المالحق
الملحق االول:

הפסיכולוגיה של הטרור
דאעש ממשיך להתפשט ,ולכאורה זה רע לכולם ¬ ארגון הטרור הרצחני אינו
מבדיל בין יהודים ,מוסלמים סונים או מוסלמים שיעים ¬ אבל נכון לעכשיו ,הוא
הבולם היחיד של ההתפשטות האיראנית ,רק שלא ברור כבר מה גרוע יותר
ד"ר ראובן ברקו

האיראנים הצהירו בשבוע האחרון כי המזרח התיכון הפך לשדה קרב המנוהל נגדם "באמצעות שליחים ",והם נערכים כדי לנצח .גם נשיא רוסיה
ולדימיר פוטין האשים את דאעש ואת קבוצות הטרור האיסלאמיות האחרות בכך שפעילותם גוררת התערבות של כוחות חיצוניים במוקדי סכסוך
בעולם.
במסגרת ההתפשטות והפגנת הכוח האיראנית מרחיבים האיראנים את מערך פעילותם הימית בהצהרה מתריסה כי מדינות האזור אינן מהוות
כל איום נגדם ,וכי הם ימשיכו להפגין נוכחות בים סוף ,במפרץ הפרסי ,באוקיינוס ההודי ובסין.
האיראנים לא ויתרו על מאחזיהם בתימן האמורים לספק להם שליטה עתידית על מעבר באב אל-מנדב ,כפי שלא ויתרו על מיצרי הורמוז ועל
שלושת איי אבו מוסא השייכים בעצם לבחריין.
הם ממשיכים במשלוח אספקה "הומנית" למורדים החות'ים (שיעים) בדרך הים לתימן .עתה נערכים האיראנים לחתום חוזה המסדיר את גבולות
השפעתם עם נסיכות עומאן במבואות מיצרי הורמוז.
מצידה המנוגד של המשוואה קורא אובאמה למדינות נאט"ו להצטרף למסע הצבאי נגד ארגון דאעש ,וזאת חרף לא מעט סימני שאלה סביב
מעורבותה של וושינגטון במשבר ,בידיעה כי לחימה נגד המדינה האיסלאמית מחזקת בעצם את איראן ,את עיראק השיעית ,את בשאר אסד ,את
חיזבאללה ואת רוסיה (הזקוקה למשטר אסד לצורך המשך השימוש של רוסיה בנמלי המים החמים בטרטוס ובלטקיה(.
עד כה הוגדר "הפרויקט הציוני" כאויב האיסלאם הראשון  .עתה מתקרא האיום האיראני-שיעי על האיסלאם הסוני "הפרויקט הצפיוני" (על שם
האסכולה השיעית-צפווית ,כמשקל לציונית ( .הפצצות הקואליציה מן האוויר נגד דאעש מתפרשות בשטח כתמיכה אמריקנית בציר האיראני-סורי-
חיזבאללה.
בראיית מדינות ערב הסוניות פוגעים האמריקנים בעצם בכוח היחיד הבולם עבורם את התפשטות איראן .הדבר מתקבל בחוסר הבנה של מניעי
ארה"ב באזור .הרפיסות שגילה הממשל האמריקני בניהול המשא ומתן עם איראן ,הולידה חשדנות נוספת בקרב מדינות ערב הסוניות ,וחוסר
אמון גובר כלפי הממשל האמריקני.
גורמי ביטחון אמריקניים הביעו אכזבה מהישגיו של הצבא העיראקי שחומש ואומן על ידיהם .הם ביטאו אכזבה מנפילתו המשפילה והמפתיעה
של אזור מוסול בידי המדינה האיסלאמית אשתקד .השנה שוב קרס הצבא העיראקי בקרבות ,ורמאדי נפלה בידי המדינה האיסלאמית.
פרשנים מסבירים את הנחיתות העיראקית בכך שתשתיתו של ארגון דאעש בנויה מקציניו הסונים המנוסים והמתוסכלים של הנשיא סדאם
חוסיין  ,שפוטרו על ידי האמריקנים והם מלאי מוטיבציה דתית ונכונות מוכחת להקריב את חייהם לטובת ביצוע משימותיהם.
הסכר האיסלאמי
מנהיגי מדינות ערב פוחדים לשלוח חילות משלוח קרקעיים ולהתערב יבשתית במוקדי עימות עם שלוחיה של איראן ,למרות שהקימו צבא
משולב תחת הכותרת "מדינות הברית של המפרץ " .מעבר לחשש מאבידות חוששים מנהיגי ערב גם ממעורבות ומעימות ישיר עם איראן עצמה.
כיוון שכך ,הטור קים ,בשיתוף עם הסעודים והקטארים ,מעדיפים לסייע לאנשי המדינה האיסלאמית תוך שהם מכנים אותם "אופוזיציה
מתונה ",או "המורדים ",שעה שחלק הארי הוא בעצם דאעש ,אל-קאעידה או ג'בהת אל-נוסרה .בשיח הבין-ערבי הסוני מכנים הערבים ברגשות
מעורבים את דאעש "הסכר הסוני" וסבורים שאם ייפרץ ,ייכבשו כל בירות ערב.
ואכן ,המדינה האיסלאמית מימשה הצלחות ותנופת התקדמות בסידרת הישגים אסטרטגיים המנתקים בפני הממשל העיראקי את צירי התנועה
מעיראק לעבר סוריה וירדן ובולמים בכך את האמביציות האיראניות.
כמו כן ,הצליחה המדינה האיסלאמית לנתק גם את צירי התנועה והמעברים ההכרחיים בתוך סוריה ועריה ולחסום את גבולותיה תוך הקזת דמו
של ארגון חיזבאללה .הישגים אלה הם מהלומה לא מבוטלת לקואליציה האיראנית ובעלי בריתה.
כך הגיעה ההיסטריה גם ללבנון .מזכ"ל חיזבאללה ,חסן נסראללה ,הסביר בנאום לאחרונה עד כמה גורלי הוא המאבק וקרא הן לצבא לבנון והן
למנהיג הסוני סעד אל-חרירי לסייע.
נוכח הביקורת הקבועה (גם של מנהיג הדרוזים ג'ונבלאט) על כך שחיזבאללה מושך את לבנון ללחימה לא לו ,הסביר נסראללה כי ה"תכפיריין"
(מטילי הדופי במוסלמים האחרים ככופרים) ירצחו ויאנסו וימכרו לע בדות את הלבנונים כולם ,כולל את המוסלמים הסונים הנחשבים בעיני דאעש
לכופרים.
חרף היותם "סכר סוני" מהוות התקדמותה וצבירת כוחה של המדינה האיסלאמית הן בגבול ירדן והן בלבנון נשיפת עורף מדאיגה ורבת ניגודים
במדינות ערב .תאוצה זו יוצרת גל הצטרפות של ארגוני טרור איסלאמיים רדיקליים באזור (סיני) ובאפריקה ,המצהירים על נאמנותם וכפיפותם
למדינה האיסלאמית.

במדיניות הטרור וההפחדה מממשים בכירי המדינה האיסלאמית את מורשת האיסלאם הגורסת כי יש להכין את כל העוצמה הצבאית כדי להטיל
אימה על אויבי האל והאיסלאם .ברצף התקדמותם הם מממשים גם את תורת המובלעות האיסלאמית בחשאי ובגלוי ,גם באירופה ובארה"ב,
בדרך להקמת הח'ליפות האיסלאמית העולמית.
מנהיגי מדינות ערב והאיסלאם מצויים בדילמה .חרף הגורל המר הצפוי להם מידי דאעש ,נאלצות מדינות אלה לגבות את ארגוני הטרור
האיסלאמיים כדי לבלום באמצעותם כ"פרוקסי" את איראן וגרורותיה.
במחצית השבוע הודיע שר החוץ הטורקי כי טורקיה החלה לאמן ולחמש את כוחות האופוזיציה המתונים נגד אסד ,וזאת לאחר שהטורקים תמכו
בחשאי בארגוני הטרור האיסלאמיים בעיראק ובסוריה לאורך תקופה ארוכה  -חימשו אותם ,מימנו אותם ,איפשרו זרימת מתנדבים דרכם ורכשו
מהם נפט.
הטורקים עושים שימוש בדאעש גם כדי למנוע מהכורדים להקים מדינה עצמאית .אלא שדווקא הכורדים ,להבדיל מאחרים ,מגלים יכולת לחימה
ומצליחים לבלום את דאעש בגזרתם.
ארגון המדינה האיסלאמית מגלם בשיטת לחימתו את עקרונות הלחימה של השליח מוחמד ,שכללו בין היתר קרבות ניידים ,עימות ונסיגה .אז
היו אלה פשיטות סוסים ,והיום מדובר בשיירות ג'יפים חמושים ,שריון וניצול השלל.
תפקיד מרכזי בתנופת ההתקדמות מילאו ,ועודן ממלאות ,התעמולה וההפחדה .השליח אמר כי הוא מטיל אימה על צבאות יריביו ומכניע אותם
ימים רבים לפני הגעתו לזירת העימות עימם .דאעש אכן בונה על בלעדיות בלוחמה הפסיכולוגית מטילת האימה ובאינפורמציה .כשחוסל סדאם
חוסיין ,ששימש אנטי -וירוס שניטרל את איראן ,גאה האיום האיראני .עתה משמש ארגון המדינה האיסלאמית אנטי-וירוס לאיראן ולגרורותיה.
הערבים חוששים ,וכך גם אנחנו ,כי אם יחוסל דאעש  -יוסר המכשול האחרון בפני איראן.
הבעיה היא שדאעש הוא חיידק טורף שיתקוף אחר כך גם את הערבים ,היהודים ואת העולם כולו .בינתיים צריכים כולם להתפלל ששני
הצדדים ימשיכו לנצח¬ .
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אשליית החלוקה
עוד לפני הוויכוח על צדק וזכויות ,חלוקת ירושלים פשוט אינה מעשית .ספר
מחקרי חדש של נדב שרגאי ,שמפרסם "המרכז הירושלמי לענייני ציבור
ומדינה ",מתריע מפני הצפוי :חשיפה רחבה של שכונות יהודיות לאש נק"ל,
מגבלות קשות על יכולות הסיכול והטיפול בטרור ,עזיבה יהודית גדולה את
ירושלים כמו בחלוקה של תש"ח וכניסה של ערבים רבים לעיר כמו¬ 2005-
ב רעיונות חדשים להתמודדות עם המצוקה הדמוגרפית היהודית בבירה ¬
מיוחד  -קטעים נבחרים מהספר
נדב שרגאי

" לפני למעלה 20-מ שנה נקלעה הצמרת המדינית והביטחונית של מדינת ישראל לליקוי מאורות ,כשחתמה על "הסכמי אוסלו ".התוצאה היתה
טרגית :יותר 15,000-מ פעולות טרור ואיבה נגד מדינת ישראל ,למעלה 1,500-מ ישראלים שנרצחו ,אלפי פצועים ,וסבל רב גם לאוכלוסייה
הפלשתינית .חלוקת ירושלים ,כך מעלה מחקר זה ,עלולה להביא על ירושלים אסון בסדר גודל דומה ואף חמור יותר.
עוד קודם למחלוקת הדתית ,ההיסטורית והלאומית ,אפשרות חלוקתה של ירושלים פשוט תלושה מן המציאות; עוד קודם לוויכוח על צדק ואמת
היסטורית ,חלוקה כלל אינה רלוונטית .היא אולי אפשרית על הנייר ובמתיחת קו על המפה ,אבל לא בשטח.
חסידי החלוקה ,מעלים שני טיעונים מרכזיים בזכותה :טיעון דמוגרפי וטיעון ביטחוני .הטיעון הדמוגרפי נוגע לצורך בשמירה על הרוב היהודי
בירושלים ,באמצעות "גריעת" שכונות ערביות ממנה" .היפרדות" זו מוצגת ככורח שאין להימנע ממנו ,לנוכח המשך מגמת צמצום הרוב היהודי
בעיר והאפשרות שמגמה זו תואץ עוד .הטיעון השני ,הביטחוני ,עולה על רקע גלי אלימות וטרור היוצאים לא פעם מהשכונות הערביות במזרח
ירושלים .הטענה היא שהפרדה בדמות חלוקה תשפר את ביטחון האוכלוסייה היהודית בעיר.
חיבור זה מבקש להפריך את שתי הנחות היסוד הללו .חלוקת ירושלים ,כך נמצא ,וגריעת שכונות ערביות ממנה ,עלולות לקלוע את ירושלים
למצוקה ביטחונית קשה פי כמה ,להפוך את השכונות היהודיות לפגיעות פי כמה ,ובסבירות גבוהה  -אף למנוע טיפול ביטחוני-מודיעיני ,שוטף
ונקודתי ,בטרור הפלשתיני והאיסלאמי .טרור זה ,מצהירים מכווניו כבר היום ,לא ייפסק לאחר חלוקה.
יתרה מזאת :חלוקה ,כך נמצא ,לא זו בלבד שלא תיטיב עם הרוב היהודי בירושלים .היא עלולה דווקא לפגוע בו .הבעיה הדמוגרפית אכן קיימת,
אבל יש דרכים אמיצות יותר ומסוכנות פחות להתמודד עימה ,במקום לברוח ממנה ולהמיט חלילה על ירושלים אסון ביטחוני ודמוגרפי.
היהודים ייצאו .הערבים ייכנסו
ירושלים  -שכחו רבים מאיתנו  -כבר חולקה פעם אחת בעבר, .1948-ב בעקבות אירועי המלחמה וחלוקת העיר עזבו אז תושבים רבים את
ירושלים .את מזרח העיר עזבו כשליש מתושביה  28 -אלף תושבים ,רובם ערבים-נוצרים .את מערב העיר עזבו כרבע מתושביה, 25-כ אלף איש,
רובם המכריע  -יהודים .רק חלקם חזרו לעיר עם שיפור המצב הביטחוני.

חלוקה חוזרת כיום  ,תהפוך רבות מהשכונות לאורך קו התפר הנוכחי לשכונות ספר ,שבסבירות גבוהה יסבלו מפיגועים ,ניסיונות ירי ,גניבות,
צניחה בערך הדירות ועוד (הפרק "המשמעות הביטחונית של חלוקה" מלמד ומפרט על כך רבות (.ניצנים להלוך רוח שכזה נבטו בקיץ האחרון,
במהלך אירועי "האינתיפאדה הירושלמית " ,בשכונת פסגת זאב ,שאוימה בכמה אירועי ירי מכיוון מחנה הפליטים שועפט ,הסמוך לה.
בנסיבות חמורות בהרבה ,בראשית שנות ,2000-ה עזבו רבים מתושבי שכונת גילה את בתיהם ,בעת שמבית ג'אלה הסמוכה שנמסרה
לפלשתינים ,נורתה עליהם אש .הלוך הרוחות בשכונות היהודיות שהוקמו בירושלים לאחר  7645מצפון ,מדרום וממזרח לקו הירוק הישן ,מצביע
על אפשרות דומה :היפרדות מהשכונות הערביות השכנות עלולה להפוך את השכונות היהודיות הנושקות להן כיום ,לשכונות ספר ולקו גבול,
ולהביא להגירה (בריחה) של יהודים משכונות אלה ,בדומה לתהליך שהתרחש בירושלים .1948-ב
באין מלאי מספיק של דירות למגורים בירושלים ובשל יוקר הדיור המאמיר בעיר ,ימצאו רבים ממהגרים אלה את דרכם אל מחוץ לירושלים ,אם
לפריפריה או לאזורים מרוחקים יותר .זהו הפסד דמוגרפי יהודי ראשון ולא רווח דמוגרפי.
מנגד  -חלוקת העיר והיפרדות מש כונות ערביות ,עלולות להביא לגל הגירה נוסף של תושבים ערבים אל "הצד הישראלי" של ירושלים .תהליך
דומה כבר התרחש עם בניית גדר ההפרדה בצפון ירושלים  :עשרות אלפי ערבים עברו אל "הצד הישראלי" של הגדר כדי לא להפסיד את הזכויות
הרבות הנגזרות ממעמד "התושב" שלהם.
הערב ים שעברו אל "הצד הישראלי" של הגדר ,לא הפכו לציונים .הם ביקשו לשמור על מענקי הביטוח הלאומי שלהם ,על הקצבאות השונות ועל
שירותי הבריאות שמהם הם נהנים כיום .הם גם ביקשו להמשיך ולהבטיח את הנגישות הגבוהה לכל מקום בישראל ,את חופש התנועה והביטוי
שלהם וכמובן  -את ר מת השכר הגבוהה ,שממנה הם נהנים באזור הישראלי .מעברה הפלשתיני של הגדר ,כל ההטבות הללו מוטלות בספק
גדול ,או שאינן קיימות כלל.
דוגמה אופיינית לתהליך מגולמת בעלייה החדה במספר תושבי השכונה הירושלמית הערבית בית חנינא לאחר הקמת הגדר :בין השנים
 2005-0222ל גדלה אוכלוסיית בית חנינא 15.5%-ב בלבד ,אולם בחמש השנים שלאחר מכן ) ,(2010-2005לאחר הקמת הגדר ,היא
גדלה,39.5%-ב ונכון 2012-ל התגוררו בה (על פי נתוני הלמ"ס ) 34,840תושבים .זהו הפסד דמוגרפי יהודי שני ,ולא רווח דמוגרפי.
כך ,אפוא ,עלולה גריעת שכונות ערביות מהעיר לייצר בעבור הצד היהודי תהליך הפוך מהרצוי :מצד אחד עזיבה של עשרות אלפי יהודים את
שכונותיהם שיהפכו לקו גבול ,כפי שאירע ,1948-ב ומצד שני ,נהירה של עשרות אלפי ערבים אל הצד הישראלי של הגדר ,כפי שאירע עם בניית
גדר ההפרדה באמצע שנות .2000-ה שני התהליכים עלולים ל היות עמוקים פי כמה בהשוואה לעבר ,בשל סדר הגודל של האוכלוסיות כיום :כחצי
מיליון יהודים 300-וכ אלף ערבים.
להגירה כזאת יש השלכות ביטחוניות ולא רק דמוגרפיות .כבר היום קיים "טפטוף" של משפחות ערביות ,העוברות להתגורר בתוך שכונות
יהודיות באזורים הנושקים לשכונות ערביות .התופעה קיימת בצמרת הבירה ,בגבעה הצרפתית בנווה יעקב ,בפסגת זאב ובארמון הנציב .על פי
נתוני הלמ"ס לשנת  ,2010התגוררו  3,378ערבים ללא אזרחות ישראלית ,בעלי מעמד תושב ,בשכונות בירושלים בהן קיים רוב יהודי ,בעוד
שרק  2,537יהודים התגוררו בתוך השכונות בירושלים בהן קיים רוב ערבי.
אין דירות בירושלים
כיצד בכל אופן מתמודדים עם הירידה הנמשכת במשקל של האוכלוסייה היהודית בירושלים; עם האפשרות שעוד מעט אולי ,הערבים יהיו כאן
רוב? העובדות היבשות מלמדות ,כי לנחיתות הדמוגרפית הנמשכת של הצד היהודי בירושלים אחראית בעיקר הנטישה הגדולה של היהודים את
ירושלים ,ופחות  -הריבוי הטבעי הגבוה של האוכלוסיה הערבית:
 18כ אלף יהודים עוזבים את העיר מדי שנה ,ורק 10,000-כ באים לגור בה. 22-ב השנים האחרונות עזבו את העיר 370-כ אלף יהודים! אם רקכמחצית מהם היו נשארים בירושלים ,הרי בעיר היו מתגוררים כיום לפחות עוד  732אלף יהודים .כך גם באשר לעתיד :אם את העיר יעזבו בעשר
השנים הבאות "רק  " 10,000תושבים יהודים בשנה ,כמספר הנכנסים אליה ,מצבנו הדמוגרפי יהיה טוב לאין שיעור.
" הצד היהודי" בירושלים אמנם נטל בשנים האחרונות את "ההובלה" מול "הצד ה ערבי" בסעיפי הריבוי הטבעי ובשיעור הפריון ,וביצע מהפך .עם
זאת ,שינוי זה אינו מבטיח גידול מחודש של הרוב היהודי ,מכיוון שלאוכלוסייה היהודית פשוט אין מקומות מגורים בעיר.
שוב ושוב מלמדות הבדיקות ,כי הסיבה העיקרית לעזיבה היא מחסור חמור בדירות ומחירו הגבוה של המלאי המועט שקיים .בירושלים נבנו
בעשור האחרון 2,000-כ דירות בממוצע לשנה ,בעוד הדרישה השנתית עומדת על למעלה .4,000-מ על מיעוט הבנייה משפיעים לחצים מדיניים,
שישראל אינה עומדת בהם ומאבקים של גופים ירוקים .סקר שערך לאחרונה מכון ירושלים לחקר ישראל עבור המשרד לענייני ירושלים העלה ,כי
בקרב שלושת המגזרים היהודיים בעיר  -החילוני ,החרדי והדתי  -הדיור הוא הסיבה המרכזית לעזיבת ירושלים .גם פרופיל העוזבים מטריד:
רובם צעירים ,רובם בעלי השכלה גבוהה .גם ציבור חרדי ,במספרים גדלים והולכים( ולא רק חילוני (,עוזב את ירושלים.
אבל אלה אינן רק הדירות  ...עשרות החלטות ממשלתיות שנועדו לחזק את ירושלים ולמשוך אליה אוכלוסייה נותרו על הנייר או שמומשו באופן
חלקי בלבד  ...הבולטת שבהן היא ההחלטה על העברת משרדי ממשלה ומוסדות ממשלתיים לירושלים ,סאגה הנמשכת כבר שנים ארוכות.
עשרות ההחלטות שלא ב וצעו ,נועדו להיטיב ולתמרץ כספית את הבאים לעיר ,להפוך את המגורים בירושלים לכדאיים ואת היזמות בעיר
לרווחית  ...בחינת ההחלטות הללו מלמדת בין היתר ,כי ללא הכפלה של הבנייה השנתית למגורים ,ומימוש החלטות ממשלה רבות שנועדו
למשוך אוכלוסייה לעיר ,ימשיכו יהודים רבים לעזוב את ירושלים.
ויש עוד מתווים ,שיכולים להשפיע ואף לבלום את מגמת הכרסום המתמיד ברוב היהודי ,שעומד כיום על  62%בלבד:
לפני שנים החליטה הממשלה לכונן עיריית גג ,ולהכניס דה-פקטו (ניהולית ,ולא ריבונית) אל תוך תחומי ירושלים עוד 120-כ אלף יהודים.
ההחלטה לא בוצעה .מדובר באוכלוסייה שמתגוררת בתחומי "ירושלים רבתי ",ביישובים כמעלה אדומים ,ביתר וגבעת זאב.
אפשרות אחרת ,המועלית כאן לראשונה ,היא להקים רשות מקומית נפרדת ,בריבונות ישראלית  ,עבור תושבי השכונות הערביות בצפון
ירושלים ,שנותרו "מחוץ לגדר ".רשמית מדובר בירושלים שבריבונות ישראל .מעשית  -מדובר באזורי "הפקר ",שמימדים רבים של השלטון
והריבונות הישראלית נעדרים מהם .גם עיריית ירושלים אינה מתפקדת באזורים אלה ואינה מעניקה לתושבים את השירותים שלהם הם זכאים.
אפילו ראש עיריית ירושלים ניר ברקת ,מבקש להיפרד מהשכונות האלה.
ממהלך כזה יכולים כולם ל"הרוויח " :הקמת רשות שכזאת תגרע מתחומי העיר עשרות אלפי ערבים ,מבלי שתעודות התושב שלהם יישללו,
מבלי שהריבונות הישראלית באזור תשתנה ,ובאופן שמצד אחד העול הכלכלי על עיריית ירושלים יפחת ומצד שני הבונוס הכלכלי לתושבים
הערבים ,שעבורם תוקם מועצה מקומית עצמאית  -יגדל.
מהלך ישראלי דרוש נוסף הוא הגמשה של התנאים ,שיאפשרו לערביי מזרח ירושלים לשמור על מעמד "התושב" שלהם ,גם אם הם חיים כעת
מחוץ לעיר .כיום ממהרת ישראל לשלול את תעודות התושב ,ואת ההטבות הנגזרות מהן ,מתושבים מזרח-ירושלמים שאינם מתגוררים בתחומי
ירושלים .מדיניות זאת מעודדת חזרה של ערבים "ירושלמים " ,שאינם ירושלמים בפועל ,אל תוך העיר .אם ישראל תנהג אחרת ,היא תייתר עבור
ערבים רבים את הצורך לשוב ולהתגורר בתחומי ירושלים ,מכיוון שהם לא יחששו לאבד זכויות שנגזרות ממעמד התושבות .שינוי מדיניות שכזה
אמנם יעלה לישראל כסף ,אבל דמוגרפית  -הוא יסייע לקיים את הרוב היהודי בירושלים.
הפיתוי לירות עלינו

בירושלים תעתועי הדמוגרפיה הם רק חלק מאשליית החלוקה .גם לאחר חלוקת העיר ,כך נמצא (והמחקר מרחיב על כך (,תוסיף להתקיים
מוטיבציה חזקה בקרב פלשתינים ר בים להמשיך ולהוציא אל הפועל פיגועי טרור ולירות על שכונות יהודיות בירושלים המחולקת .אלא שלאחר
חלוקה  -המטרות היהודיות יהיו זמינות בהרבה ,קרובות יותר ,ואפשרות הפגיעה בהן תהיה רחבה ועמוקה .לעומת זאת  -אפשרות הסיכול של
ירי ופיגועים תהיה נמוכה בהרבה וקשה פי כמה .נגישות הפלשתינים לנשק ולאמצעי לחימה תגדל אף היא.
חלוקה תחשוף מאות אלפי תושבים יהודים לאורך הקו החדש ,לסכנה מוחשית של ירי נק"ל ומקלעים ,מטווחים של עשרות עד מאות מטרים -
טווח המרחק בין השכונות הערביות לבין השכונות היהודיות .בעבר ירו הפלשתינים מטווחים דו מים מבית ג'אלה ומבית לחם על שכונת גילה.
הירי נמשך לסירוגין כארבע שנים .קו חלוקה ,שאורכו המוערך הוא  24ק"מ ,יחשוף לירי דומה אוכלוסייה יהודית בגיזרה רחבה פי כמה ובהיקף
אירועים רחב בהרבה .חלוקה עלולה לחשוף שכונות בירושלים גם לירי מרגמות ורקטות ,שחמאס מנסה כבר כיום להבריח גם אל תחום הגדה,
ואף עמל על פיתוחן וייצורן שם.
ההנחה שגם לאחר חלוקה תוסיף להתקיים רמת מוטיבציה גבוהה בקרב פלשתינים רבים להמשיך ולפגע בירושלים  -נשענת על כמה ממצאים:
• רוב הפלשתינים בשטחי יהודה ושומרון מעידים על עצמם לאורך השנים ,בסקרים חוזרים ונשנים ,שהם תומכים בפיגועי טרור בירושלים ,ושהם
אינם מוותרים על מימוש "זכות השיבה" ו"תוכנית השלבים" גם בירושלים .נציגים מטעם הרש"פ אף הכינו ,כבר לפני שנים ,רשימות של "רכוש
ערבי במערב ירושלים )" 7,000מבנים (,שאותו הם תובעים "להשיב לפלשתינים".
• בירו שלים נחלש בשנים האחרונות כוחן של הרש"פ ופת"ח ,ועולה כוחן של חמאס ותנועת חיזב אל-תחריר ,המתנגדות לכל פשרה בעיר.
• בעבר הלא רחוק היתה הרשות הפלשתינית שותפה מלאה לטרור והתחמקה מלפעול נגדו .גם כיום שיתוף הפעולה של הרשות בבלימת הטרור
מוגבל ,ומושפע מהצורך הפנ ימי לשמור על "אחדות השורות" הפלשתינית ועל יחסים סבירים עם חמאס.
לאורך שנים התמצה עיקר חלקם של ערביי מזרח ירושלים בתפקידי סייענות (איסוף מודיעין ובחירת יעדים פוטנציאליים (,אולם מאז
האינתיפאדה השנייה הם נוטלים חלק מרכזי בהוצאה לפועל של פיגועי טרור בירושלים ...וחלקם בביצוע ישיר של טרור בירושלים גדל במידה
ניכרת.
המשך שליטה ביטחונית ישראלית בשכונות ובכפרים במזרח ירושלים חיוני ,אפוא ,בעיקר כדי לסכל ירי נק"ל משכונות אלה לעבר שכונות
יהודיות .סכנה זו הומחשה כאמור בירי הממושך בשנים  ,2004-2000מבית ג'אלה שישראל מסרה לפלשתינים על גילה ,הסמוכה לה .לעומת
זאת ,אירועי הירי ממחנה הפליטים שועפט על שכונת פסגת זאב במהלך "האינתיפאדה הירושלמית ",היו בודדים ,והירי משם לא היה שיטתי.
סיבת ההבדל ברורה :נוכחות ישראלית בשועפט ,גם אם מוגבלת ,לעומת היעדר נוכחות ישראלית בבית ג'אלה .הדבר ממחיש היטב עד כמה
חיוני להמשיך ולשלוט ,ביטחונית ומודיעינית ,בשטחן של השכונות הערביות הירושלמיות.
נכון אמנם ,שעשרות מערביי מזרח ירושלים ביצעו בשנים האחרונות פיגועים קשים בעיר ,אך פיגועים רבים פי כמה  -מאות במספר  -נמנעו
וסוכלו קודם שהוצאו אל הפוע ל ,הודות לנוכחות המודיעינית והביטחונית של ישראל בכפרים ובשכונות של מזרח ירושלים .חלוקת העיר לא
תאפשר נוכחות ביטחונית ומודיעינית מסוג זה.
נכון גם ,שישראל חטאה לאורך שנים ביחסה לתושבי מזרח ירושלים .היא לא התייחסה אל צורכיהם העירוניים והפלתה אותם לרעה בהשוואה
לשכונות היהודיות.
ישראל אינה יכולה לאחוז בחבל משני קצותיו :לטעון לריבונות על כל שטחי ירושלים השלמה והמאוחדת ,ולהתייחס לחלק מתושביה  -הערבים -
כאל סרח עודף .אי אפשר לתבוע רק את השטח ,ולהזניח את צורכי האוכלוסייה .יחד עם זאת ,ההזנחה הזאת והצורך בתיקונה אינם יכולים
להעניק לגיטימציה לשגיאה גדולה פי כמה  -לחלוקת ירושלים .אינך מתקן שגיאה אחת ,גדולה ככל שתהיה ,באמצעות שגיאה אחרת ,קשה פי
כמה¬ .
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הגיע הזמן להעיף מכאן את ג'יבריל רג'וב
כשהשר כץ הציע לכלוא את יו"ר התאחדות הכדורגל הפלסטינית במוקטעה ,נמצאו הישראלים שקפצו להגן על
כבודו .הגיע הזמן להגדיר את האיש הזה במילים הראויות לו – מחרחר מלחמה ושונא יהודים
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השר ישראל כץ הציע השבוע בעמוד הפייסבוק שלו לכלוא את יו"ר ההתאחדות הפלסטינית בכדורגל ,ג'יבריל רג'וב ,בבית הכלא המאולתר
ששימש בזמנו את ישראל כדי להחזיק את ערפאת – המוקטעה ברמאללה .וכמו בכל בית כלא שמכבד את עצמו ,הציע כץ שהחבר רג'וב
יעביר את זמנו במשחקי סטנגה בחצר ,יחד עם חבריו .בכל זאת ,האיש משמש כיו"ר התאחדות הכדורגל הפלסטינית ,כך שהוא יודע דבר
או שניים על סטנגה.
אבל אם נהיה לרגע רציניים ,כאשר החליט רג'וב להסתער על הכדורגל הישראלי ולנסות לבצע בו סיכול ממוקד ,הוא גם היה מוכן להקריב
על הדרך את קבוצות הכדורגל הערביות שמשחקות בליגות השונות בישראל ,כולל בליגת העל .אגב ,גם בנבחרת הלאומית משחקים
שחקנים ערבים ,כדוגמה מפוארת לדו קיום אמיתי שניתן לייצר דווקא באמצעות הספורט .העניין הוא שיו"ר ההתאחדות הפלסטיני לא
חיפש לקדם כלום בכל מה שקשור לפעילות הספורט ברשות הפלסטינית .הוא בא אך ורק כדי להרוס.

ג'יבריל רג'וב מתראיין לתקשורת צילום :אי.פי.איי

בדיוק כמו קבוצת תחתית שמשחקת כדורגל מכוער ,כשמבחינתה קיימת אך ורק מטרה אחת – להרוס את המשחק של הקבוצה
שמשחקת מולה .שום מהלך מרשים ,שום ניסיון להבקיע .רק לשבש את המשחק של היריב ,וכל דרך כשרה לכך .זו דרכו של אותו ג'יבריל
רג'וב .אלא שאם העניין היה מסתכם בחוסר טעם ספורטיבי היינו אומרים מילא ,וממשיכים הלאה .הבעיה האמיתית עם רג'וב היא
שמדובר בגזען אנטישמי ,שעסוק בשנים האחרונות בעיקר בעידוד פעולות טרור ובהנצחת מחבלים.
כך לדוגמה נתן רג'וב את חסותו לטורניר ספורט שמבקש להנציח את המחבל אבו ג'יהאד ,שהיה אחראי למותם של לא פחות מ703-
ישראלים .רג'וב גם הגדיר בהזדמנות אחרת משחק בין נבחרת ישראלית לנבחרת פלסטינית כפשע נגד האנושות .לא פחות ולא יותר.
זה גם האיש "ההומני" שהגדיר דקת דומייה לזכר הספורטאים הישראלים שנרצחו באולימפיאדת מינכן כגזענות .נו טוב ,הרי כולנו זוכרים
שהרוצחים באותה מתקפת טרור במינכן היו פלסטינים .אם הניסיון להעלות את זכר הנרצחים הוא גזענות ,על פי וירטואוז הכדורגל
הפלסטיני ,לא ממש קשה לנחש מה דעתו על המחבלים עצמם.
אפרופו אולימפיאדה ,עכשיו רג'וב מאיים לפעול למניעת
ההשתתפות של ישראל באולימפיאדה .זו המטרה הבאה ששם לעצמו חסיד אומות העולם הזה .וכאן בארץ ,משום מה ,ממשיכים להיזהר
בכבודו של הגזען האנטישמי .כשהשר כץ הציע לכלוא את רג'וב במוקטעה ,נמצאו הישראלים שקפצו כדי לתקוף את ההצעה ודרשו להגן
על כבודו של יו"ר ההתאחדות הפלסטיני.
כאילו שמדובר באישיות דיפלומטית שוחרת טוב .כאילו שמדובר בלא פחות מאשר האיש שיביא לכאן את השלום המיוחל .הגיע הזמן
להגדיר את האיש ההזוי הזה במילים הראויות לו – מחרחר מלחמה ושונא יהודים .במקום לאפשר לו לבעוט את בעיטת הפתיחה של
משחק כדורגל ,הגיע הזמן לבעוט לו בעכוז ולהעיף אותו מחיינו.
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ועידת פיפ"א :עוד ניצחון כזה ואבדנו
האופן שבו טיפלנו במשבר עם פיפ"א הוא מביש ולא הגיוני .במקום להילחם בג'יבריל רג'וב כמו שהוא נלחם בנו,
ללא מעצורים ,אנו לוחצים לו את היד ומדברים איתו על ספורט ואחווה
נדב העצני
/
03/06/2015 06:50
תגיות :פלסטינים נדב העצני

ג'יבריל רג'וב מוציא כרטיס אדום בנאום בקונגרס פיפ"א( .צילום:מעריב אונליין)
שתף בפייסבוק שתף בטוויטר

דוברי ראש הממשלה מכתירים את מה שהתרחש בוועידת
ובכלל ,האופן שבו טיפלנו במשבר פיפ"א מאפיין את דרך ההתמודדות שלנו עם מכלול המאמצים להוקיע
אותנו .ומי שמתעקש לכנות את ההתמודדות הזו "ניצחון" ,עלול לגלות שזה יהיה ניצחון פירוס ,שעליו נאמר
– עוד ניצחון כזה ואבדנו.
המשיכו לעקוב בעמוד הפייסבוק שלנו

הסיבה לכך פשוטה :הפלסטינים ויתר האויבים שלנו משחקים נגדנו משחק מלוכלך ותחבולני ,כזה החוצה
קווים אדומים .ואילו אנחנו מצחצחים את הגרון כמו גימנזיסטים תמימים וחושבים שבמתק שפתיים ולחיצות
ידיים נצליח לסכל את המזימות נגדנו .ודווקא יש לנו הרבה אמצעים לשחק מול האויב המסית והמוקיע
במגרש שלו באופן שיכאיב לו בחזרה; אבל ,משום מה ,אנחנו לא עושים את זה ,וכך ,צעד אחר צעד ,נדחקים
לעבר התהום.
קחו למשל את האיש שעופר עיני לחץ את ידו בהפגנתיות מלאת רצון טוב בוועידת פיפ"א – ג'יבריל רג'וב.
האיש ששרת התרבות מירי רגב דווקא הציעה להיפגש איתו ולדבר על ספורט ושלום .רג'וב הוא
ארכי־טרוריסט ,מושחת ,מי שהצהיר באחרונה שלו הייתה לפלסטינים פצצת אטום ,היה משתמש בה נגדנו; מי
שטען שאנחנו יכולים ללמד את היטלר אכזריות מהי ,והסביר שהפלסטינים הם האויבים מספר אחת של
ישראל – שאיתה לא תהיה לעולם נורמליזציה .
האיש הזה מחליף תפקידים מדי פעם ,בהתאם למזימה התורנית שלו .הוא היה חביבם של ראשי אוסלו והבטיח
לחסל את החמאס .הוא שיחק את הצגת יוזמת ז'נווה ולקח חלק בקריקטורות דומות מרפרטואר השמאל

הישראלי ,ועכשיו הוא מתחפש למבשר הספורט .אלא שכמו בכל שלב בחייו ,המטרה הפשוטה שלו היא לחסל
אותנו ,בעורמה.
המנגנון שבראשו הוא עמד רצח אנשים שסייעו לישראל ,ואפילו נקבע בבית משפט שרג'וב אישית אחראי
לחטיפה ולעינויים של ערבי תושב ירושלים ,שנחשד שסייע לישראל .לאיש הזה לוחצים את היד ומדברים
איתו על ספורט ואחווה .האיש הזה שמשפחתו מקבלת קצבאות ביטוח לאומי ,ואנחנו יודעים עליו הרבה
פרטים מביכים.
יש לנו היכולת לפגוע בו קשות ,משלילת חופש התנועה ,דרך העמדה לדין ועד הכפשה פנימית בתוך החברה
הפלסטינית .אבל אנחנו לא עושים דבר וממשיכים לאפשר לו לנהל נגדנו מסע כוזב ואפקטיבי של
דה־לגיטימציה .את האמצעים נגד רג'וב צריך להפעיל בתבונה ,כדי לא להפוך אותו לקדוש מעונה .אבל צריך
להילחם בו כמו שהוא נלחם בנו ,ללא מעצורים .והנה ,אנחנו אפילו לא חושפים את פרצופו האמיתי ,אפילו
לא מכריזים שאם זה נציג הספורט
שלהם ,אז המילה ספורט בפלסטינית משמעה טרור וכזב.
אנחנו לוקים בתסמונת הזו בכל זירה .כך ,אדם כמו אלון ליאל ,שהודה כי הוא פועל באירופה לטובת מדינה
פלסטינית ,עדיין לא הועמד לדין .כך ,אנחנו משלמים לפלסטינים את כספי המסים ולא גובים מאירופה
ומארצות הברית מחיר על עצם החזקת שלטון אבו מאזן על כנו .מסתבר שעם הספר ואומת ההייטק פשוט
מסרבים להפעיל את השכל הישר ואת יצר הקיום הבסיסי .
http://www.maariv.co.il/journalists/journalists/Article-479299
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תלונה במשטרה" :ערביות תקפו עולים להר הבית"
קבוצת ערביות חברות ה"מוראביטון" ביקשה למנוע מפעילים שעלו להר הבית לשתות מים
מהברזיות והפריעו שוב ושוב לביקור .פעיל ימין הגיש תלונה במשטרה" :אין דין ואין דיין"
(ארץ)
צביקה גרוניך
|
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תגיות :ערביות ,הר הבית ,איתמר בן גביר

הר הבית (צילום :נתי שוחט ,פלאש )09

אאא

קבוצת ערביות חברות ה"מוראביטון" ביקשה למנוע מפעילים שעלו להר הבית לשתות מים מהברזיות והפריעו שוב ושוב
לביקור .לפי חברי הקבוצה ,הפורעות צרחו לעברם וניסו להלך אימים על הפעילים .גלעד הדרי ,פעיל הר הבית טען
שהותקף על ידי אחד הפעילות ,ואף הגיש על כך תלונה במשטרה.
" לאורך כל העליות להר בחודשים האחרונים המצב הוחמר ומדרדר מיום ליום ,אין דין ואין דיין הפורעים בהר הבית
מרשים לעצמם לצעוק ,לאיים ,לתקוף לפגוע בפרטיות שלו והמשטרה חסרת אונים .אני מצפה שהשר ארדן יפעל בנושא
באופן מיידי" אמר.
עו"ד איתמר בן גביר ,פרקליטו של גלעד הדרי ,אמר היום כי בכוונת מרשו לנקוט בהליכים הן כנגד פורעות החוק והן כנגד
המשטרה שלטענתו מגלה "אוזלת יד מדהימה".

http://www.kikar.co.il/172379.html
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סערת אל מידאן :למי המדינה נותנת הכרה?
מדינת ישראל מימנה מחזה שמבוסס על סיפורו של המחבל וליד דקה ,שהיה שותף לרצח החייל משה תמם.
מעולם לא הרגשתי שגנבו ממני כסף למטרה מתועבת יותר
גלית דיסטל אטבריאן | 13:22 2015/6/3
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תגיות :תאטרון אל מידאן ,וליד דקה,משה תמם ,הזמן המקביל

משה תמם ,נער בן  ,76יוצא לחופשה מהצבא והולך עם חברתו לבלות .אחר כך הוא מלווה אותה לביתה .אחר כך הוא נחטף על ידי שני
ערבים צמאי דם ונרצח באופן אכזרי .לימים נתפס וליד דקה ,מי שתכנן והגה את הרצח ונשפט למאסר בכלא הישראלי.

אלא שמסתבר שאין לו רק שאיפות לרצח אלא גם שאיפות אמנותיות  -הוא כתב מחזה ,שהועלה מאוחר יותר בשם "הזמן המקביל" .אתם
מבינים ,מחזה על רחשי לבו הענוג והמדוכא ,רחשי לב רומנטיים שגרמו לו באופן הגיוני לגרום לרצח של נער שטרם מלאו לו עשרים שנה.
הוא רוצה שנשמע את הצד שלו בסיפור ,סליחה ,בנרטיב ,הכול נרטיב בימים אלה.

מתוך ההצגה ''הזמן המקביל'' צילום :תיאטרון אל מידאן
אבל זה לא כל היופי בסיפור  -היופי האמיתי הוא שתיאטרון אל מידאן הערבי בחיפה החליט להעלות את סיפורו של הרוצח המדוכא,
ועיריית חיפה לצד משרד התרבות ראו לנכון לממן את המחזה הזה מכספי המסים של כולנו .אגב ,אם תשאלו את התיאטרון ,יסבירו לכם
שם שלא מדובר על סיפור חייו של דקה,
אלא על רעיון כללי יותר .תעצרו רגע ותחשבו על ההורים של הנער הזה  -הילד שלהם קבור מתחת לאדמה ותיאטרון ישראלי מעלה
מחזה שמבוסס על הרוצח שלו וממומן מכספי המדינה .איך אתם הייתם מרגישים במקומם?
הישארו עם ההרגשה הזאת רק לרגע קט .כשבני משפחתו של משה תמם ז"ל פנו לעיריית חיפה בזעם שאין מוצדק ממנו ושאלו האם גם
את רחשי לבו של יגאל עמיר הם היו מממנים לכדי מחזה ,הם קיבלו מסגן ראש העיר של חיפה ,ד"ר זוהיל אסעד ,את התשובה הבאה:
"יגאל עמיר גדע את תהליך השלום ,הרצח של משה תמם הוא אחד מיני רבים" .הפרדה בין דם לדם.
איך אתם הייתם מרגישים אם מישהו היה מחליט בשבילכם שהדם של ילדכם שווה פחות? אל תטעו בי  -קולם של הערבים הישראליים
במרחב האמנותי של המדינה חשוב לי מאין כמותו .סייד קשוע הוא קול חשוב ,לוסי אהריש היא קול חשוב והלוואי שירבו כמותם .אבל
רוצח הוא רוצח הוא רוצח.
ואני אינני מעוניינת לשמוע את רחשי הלב וההבל של אנסים מורשעים ,פדופילים מורשעים ורוצחים מורשעים  -יהודים וערבים כאחד -
ובטח לא לממן אותם.

למי אנחנו נותנים הכרה
היום נערך דיון בכנסת על חוק הסופרים .הוזמנתי לדיון הזה ולא הלכתי .לא הלכתי כיוון שעם חוק הסופרים או בלעדיו  -סופר במדינת
ישראל לעולם לא יוכל להתפרנס רק מכתיבה ,ואת זה אני אומרת אחרי שני רבי מכר .זאת מדינה קטנה עם קהל קטן ,ושום דבר לא יכול
לשנות את זה.
זאת גם הסיבה שיש כל כך הרבה כותבים מוכשרים שלעולם לא יתפרסמו במדינה ,וכל כך הרבה כותבים מוכשרים שמתים לקבל איזו

הכרה .ולמי אנחנו נותנים הכרה? את מי אנחנו מממנים ממיטב כספי המסים שלנו? רוצח מורשע.
מעולם ,אבל מעולם ,לא הרגשתי שהמדינה דחפה את ידה לתוך הכיס שלי וגנבה ממני כסף עבור מטרה מתועבת כמו במקרה הזה.
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