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 ؛ "اإلرهاب فقط من المسلمين" )الملحق األول(24.7.2015صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

مقالة كتبها غونين غينات انتقد من خاللها عدم إطالق صفة "اإلسالمي" على اإلرهاب في  24.7.2015نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 

 العالم. 

تعريف موجة اإلرهاب الحالية لى الجنود األمريكيين في تينيسي لم تغير السياسة الحالية للبيت األبيض الذي يمتنع من وقال: "الهجوم اإلرهابي ع

أصعب والوقوف بوجهه قد  اإلرهاب اإلسالمي. الواقع يبدو أكثر بساطة للمعالجة إذا كان الحديث يدور حول "مجرد" إرهاب. معالجة بالمسلمة

ألصدقاء الجدد للواليات المتحدة، مثل إيران، وأشخاص كهؤالء قد يردون بصورة غير لطيف على المس بمشاعرهم. يثير غثيان عدًدا من ا

ظهروا كأشخاص حساسين جًدا في السنوات األخيرة. في إحدى المرات اإلرهابيون المسلمون بتفجيرات أو اطالق النار، على سبيل المثال. 

 دة طائرتّي ركاب بإتجاه المباني في نيويورك". أصابهم الغثيان مما أدى بهم إلى قيا

 

؛ "الفلسطينيون مخربون والالجئون منهم ينتمون لداعش ومنظمات اإلرهاب" )الملحق 26.7.2015صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

 الثاني(

 من خاللها أن جدار الفصل العنصريمقالة تحريضية عنصرية كتبها رؤوبين باركو زعم  26.7.2015نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 

تفصل بين اإلسرائيليين وبين الفلسطينيين المخربين، كما زعم أن عودة الالجئين الفلسطينيين "المنتمين لداعش ومنظمات اإلرهاب" ستحول 

 إسرائيل إلى ساحة مذبحة ضد اليهود. 

أولئك الذين يصفون في لغتهم كل من هو أن إسرائيل دولة "أبرتهايد". وقال: "فرية الكذب التي ينشرها الفلسطينيون ضد إسرائيل تتمحور حول 

أسود بـ "العبد" يحاولون جعل األمم تقاطعنا. "جدار األمن" بالنسبة لهم هو جدار أبرتهايد، على الرغم من أن هدفها هو الفصل بين 

أن غاية هؤالء هي إستيراد القتل الجماعي الذي يقوم به العرب مؤخًرا تبين  اإلسرائيليين الذين يعيشون بين المخربين الذين يريدون قتلهم.

حتى لو أدى األمر إلبادة عرب إسرائيل أنفسهم. يبدو أن جزًءا من أعضاء الكنيست  والمسلمون ضد أنفسهم إلسرائيل بواسطة "العودة"،

 في ظل الدماء، االغتصاب والقتل في الدول العربية".  العرب مستعدون لقلع أعينهم فقط كي ال يروا إزدهار إسرائيل المستقلة والديمقراطية

اء أن وأضاف: "حالًيا يتهم الفلسطينيون إسرائيل، التي ترفض "العودة" رفًضا قاطًعا، بـ "العنصرية". يتحدثون عن العودة "بموافقة"، تحت إدع

هذا المبدأ غير المعقول الذي يعيق السالم؟ ولماذا يجب إدخال أبناء الالجئين لن يرغبوا في العودة. إذا كان األمر كذلك، لماذا اإلصرار على 

األبرتهايد فلسطينيين عمًدا لـ "دولة األبرتهايد اإلسرائيلية"؟ غريب: الفلسطينيون، يريدون إقامة دولة فلسطين، يريدون إسكان مواطنيهم في دولة 

ريدون إقامة "فلسطين" إلى جانب إسرائيل، وإنما مكانها. هم يعلمون أنه من المحتلة و"العنصرية" بالذات. الحقيقة هي أن أبو مازن وأناسه ال ي

وطبعا من بين "العائدين" الذين سيطالبون عبر استخدام العنف بمشاركة ممتلكاتها الممكن إسكان أبناء الالجئين في دولة "فلسطين" المستقبلية، 

 اعش، حماس ومنظمات اإلرهاب الفلسطينية األخرى".وممارسة اإلرهاب ضد إسرائيل سيكون هنالك أشخاص منتمون لد

"من يدعم "العودة" عبر "هجرة الزواج" واقتحام حدود إسرائيل يريد تصفية دولة اليهود عملًيا. إذا تم استنساخ "التناغم" الوحشي وقال: 

التحريض  مذبحة لليهود على غرار خيبر. المنتشر في الدول العربية )بواسطة "العودة"( إلسرائيل، فإن دولة اليهود ستتحول إلى ساحة

إضافة لتهجمات أعضاء الكنيست العرب )الذين يدعمون "المقاومة" التي هي إرهاب وحجارة القتل ضد مواطنينا اإلسالمي والفلسطيني، 



جئين في المنطقة، وبضمنهم أبناء على خلفية "الربيع العربي" من الواضح أنه يجب اآلن حل مشكلة ماليين الال وجنودنا(، يذكروننا بذلك كل يوم.

 الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية". 

وأضاف: "من حسن حظنا أن جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي يحمون مواطني إسرائيل ويسمحون ألعضاء الكنيست العرب بمهاجمة دولتهم بشكل 

ا بأداء يمين الوالء لدولة إسرائيل يحاولون عبر إطالالتهم التآمرية تفنيد يبدو أن أعضاء الكنيست العرب المحترمين الذين قاموديمقراطي جًدا. 

ويكتفون بهذا اإلنجاز السخيف أمام منتخبيهم الذين يتطلعون للمساواة في دولتهم. يتبّين أنه رغم "األبرتهايد"،  الشعور بأنهم متعاونون مع العدو،

هيوني واالنضمام لـ "فلسطين" المستقلة والمحررة. لذلك هم يرفضون بغضب إقتراح يرفض قادة عرب اسرائيل عرض التحرر من االحتالل الص

رائيل أن تقوم إسرائيل "بترانسفير لنفسها" وتنسحب في إطار تبديل األراضي من أم الفحم المتآمرة واإلنعزالية، على سبيل المثال. حتى عرب إس

إلسرائيلية. ُنّذكر أناس "القائمة المشتركة" والحركة اإلسالمية انه في القرآن ال يوجد أي يفضلون "األبرتهايد" ومتمسكون كثيًرا ببطاقة الهوية ا

ذكر لحق الفلسطينيين بأرض إسرائيل والقدس. من يتجاهل الرسائل اإلسالمية المقدسة، التي تقضي بأن األرض المباركة هي ميراث أبدي 

فهو مخطئ. من يدعي أن بني إسرائيل "اختفوا"، ينكر عملًيا رؤيا اإلسالم،  - ال ينكث وعودهللشعب المختار، بنو إسرائيل، ووفًقا لإلسالم فإن هللا

التي تتحدث عن عودة بني إسرائيل لألرض المباركة من كافة أنحاء األرض. حالًيا يواصل ورثة بلعم )شخصية ذكرت في التوراة على أنها 

 "( معارضة إرادة هللا، والقافلة تعبر". لساحر حاول منع بني إسرائيل من دخول "أرض إسرائيل

 

 

 ؛ "المسجد األقصى مخزن سالح للمخربين" )الملحق الثالث(27.7.2015صحيفة "هموديع"؛ بتاريخ 

نشرت صحيفة  عشرات مثيري الشغب العرب خّزنوا معدات حربية داخل المسجد لكي يمسوا باليهود القادمين للحائط الغربي"تحت عنوان "

 خبًرا تحريضًيا ضد المصلين في المسجد األقصى على صفحتها الرئيسية.  27.7.2015اريخ "هموديع" بت

خالل يوم الصيام والحداد على  -وجاء في الخبر: "في حين كانت جماهير بيت إسرائيل في طريقها للحائط الغربي الذي تبقى من بيت المقدس

شغب عرب ومخربون حقيرون، لكي يهاجموهم بواسطة أدوات حربية خطيرة انتظم المتآمرون إللحاق الشر بهم، مثيرو خراب الهيكل، 

 خزنوها داخل المسجد "األقصى" في جبل الهيكل". 

وأضاف الخبر: "الشرطة قررت استباق الضربة بضربة. قوة دخلت الى منطقة الهيكل في حين تمركز مثيرو الشغب داخل المسجد، وهم ملثمون 

 هدوا رجال الشرطة على الدرج الشمالي للمسجد بدأوا بإلقاء الحجارة والمفرقعات النارية". ومسلحون بالكمائن. وعندما شا

 

 

 ؛ "داعش في األقصى" )الملحق الرابع(27.7.2015صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

 

مقالة  27.7.2015بتاريخ  نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" فرق الشاتمين حاملي أعالم داعش ومنظمة التحرير الفلسطينية"تحت عنوان "

 تحريضية كتبها نداف شرغاي زعم من خاللها ان اعالم داعش ترفرف في المسجد األقصى وأنه تحول لمخزن أسلحة. 

 



ولكن المسلمين ليسوا بحاجة له كي يثيروا وقال: "ال تخطئوا. الهتاف األحمق "محمد خنزير" ال مكان له في بلداتنا، حتى عندما يغضب الّخلْق، 

يتعاملون مع الهيكل اليهودي على أنه  الشغب في جبل الهيكل. إنهم يفعلون ذلك على مدار العام، يعلون ويخفضون علّو النيران كما يريدون،

د "مزعوم"، أي، الوهمي والكاذب. يصرخون تحت كل شجرة أننا نحن اليهود ُننّجس إسالمية القدس. يفترون على دولة الشعب اليهودي بأنها تري

فرق م المسجد األقصى، بينما تقوم الحكومة بكل ما في وسعها لحماية المكان، حتى عندما يتسبب ذلك بالمس بحقوق اليهود بأقدس مقدساتهم. هد

شاقل شهرًيا مقابل أفعالهم، يرفعون أعالم منظمة التحرير، حماس، داعش واإلخوان المسلمين  4000الشاتمين والشاتمات، الذين يتقاضون 

 على العنف والمس باليهود".  ويحرضون

 

ة. وأضاف: "ذات مرة، فُرض القانون اإلسرائيلي في الجبل، ولكن منذ سنوات طويلة تحولت قوانين التخطيط، البناء واآلثار في الجبل لُصوريّ 

لـ "دولة عظمى" في كل ما  عبر دفع المعاشات ألناس الوقف، تحولت في السنوات األخيرة 1967األردن، التي بدأت صلتها بالمكان بعد عام 

بالزيارة. يتعلق بجبل الهيكل، وتأثيرها كبير. واألمر األساسي تم نسيانه: الوضع الراهن يمنع اليهود من الصالة في جبل الهيكل، ولكنه يسمح لهم 

مفروضة على زياراتهم لجبل الهيكل. اليوم، حتى شاة الفقير هذه سلبت أكثر من مرة من اليهود، وهنالك الكثير من العقباب الصعبة والمذلة ال

العصي الحديدية، حجارة البلوك، الزجاجات الحارقة البارحة أصرت الشرطة على ترك الجبل مفتوًحا أمام اليهود على الرغم من مطر 

جريح، وليس العكس، كما من اآلن وصاعًدا يجب: عقاب للعنيف وللمهدد. حماية للُمهدد وال والمفرقعات النارية التي تم تخزينها في األقصى.

 حصل أكثر من مرة في الماضي". 

 

 ؛ "المصلون في األقصى ارهابيون يجب مواجهتهم" )الملحق الخامس(27.7.2015صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

المسجد األقصى مقالة تحريضية كتبها عومر دوستروي زعم من خاللها أن المصلين في  27.7.2015نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 

 "إرهابيون" يجب مواجهتهم بأسرع وقت ممكن. 

والتي قام خاللها عشرات المسلمين المتطرفين الملثمين بالتحصن داخل المسجد األقصى،  -" عمليات إثارة الشغب أمس في جبل الهيكلوقال: 

ط األخيرة في سلسلة عنيفة متواصلة وثابتة، التي تضطر هي فق -رمي الحجارة، األلواح الخشبية والمفرقعات النارية وحتى الزجاجات الحارقة

يعكس فقدان السيطر وغياب السيادة من جهة دولة الوضع في منطقة جبل الهيكل، لغاية اليوم،  قوات الشرطة لمواجهتها بشكل يومي تقريًبا.

يهود، الذين عادوا للمنفى، ومكانهم "أصحاب إسرائيل. أعالم حماس ترفع بفخر دون أن يعترضها أحد؛ استفزازت، تنكيل ومضايقات ضد ال

هذا الواقع هو نتيجة سياسة االحتواء التي تتبعها إسرائيل، عوًضا عن  البيت" الذين عندما يريدون يحل الهدوء وبإرادتهم تبدأ االضطرابات.

لجاري على األرض. الرد، الذي توافق عليه المبادرة الصارمة. الخوف من اشتعال الغضب هو الذي يقود السياسة اإلسرائيلية ال االشتعال ا

الحكومة، ليس كافًيا ومن الصعب رؤية سياسة واضحة ضد مثيري الشغب، ما عدا صدّهم، حتى اندالع أعمال الشغب من جديد. إضافة الى ذلك 

 -العبادات ومنعهم من ادخال االعالمإسرائيل تنتهج سياسة غير معقولة يتم من خالل وضع عقبات لليهود في الجبل، منعهم من الصلوت، وإقامة 

 كل ذلك في حين يسمح للمسلمين بالقيام بكل الفعاليات القانونية التي يريدونها". 

ردني وأضاف: "تستطيع إسرائيل المناورة بين مصلحتها السياسية واالستراتيجية وبين احترام حقوق مواطنيها اليهود. بإمكانها إبالغ النظام األ

أو الشرح لألردنيين أنه كما يقوم المسلمون بالصالة في  تقوم بحمالت ضد اإلرهابيين وتطمينهم بشأن التهديد بإحتالل األقصى.سمسبًقا بأنها 

. سياسة االحتواء مع مثيري الشغب مدمرة ومضرة لكافة األطراف الباحات بحرية يحق ذلك لليهود أيًضا، وهذا ال يشكل أي خطر أو تهديد

 . اذا اختارت إسرائيل عدم تنظيم الوضع القائم، فإنها ستواجه مستقبالً انفجاًرا يشكل تهديًدا من جهة غير متوقعة". أن تستمر المعنية وال يمكنها

 

 



 

 "جنون وعنف المسلمين في القدس" )الملحق السادس( ؛28.7.2015موقع "إن آر جي"؛ بتاريخ 

فيه الصحافي زئيف كام رأيه وموقفه حول أحداث المسجد االقصى االخيرة  فيديو مصور يعرض 28.7.2015نشر موقع "إن آر جي" بتاريخ 

 والفرق بين اعتقاالت الشرطة االسرائيلية للمسلمين واليهود المتدينين.

االحداث وقال: "هذا االسبوع تم اعتقال مسلمين ويهود على حد سواء في اعقاب االحداث الحاصلة في جبل الهيكل. لكن انتبهوا للفرق المثير بين 

التي تضمنت القاء زجاجات حارقة ورمي  هجمة ارهابية اسالميةالتي ادت الى اعتقال المسلمين لتلك التي ادت الى اعتقال اليهود. من جهة رأينا 

ى احدى ومن الجهة االخرى، رأينا يهوديا يجلس عل ارهاب منظم وخطير بكل ما تحمله الكلمة من معنى.حجارة واصابة رجال الشرطة وما ال. 

ن. قاموا الحجارة في جبل الهيكل وهو يردد آيات  توراتية ورجل اخر يحمل  التيفيلين )التميمة( ويريد الدخول الى الهيكل. لقد تم اعتقال االثني

تذكروا ما رجال الشرطه وتحويطهم وكأن الحديث يدور عن قنبلة موقوتة. عدد المعتقلين المسلمين واليهود كان متشابها نسبيا. مرة اخرى، 

. يهود قام بترديد محمد خنزير تم اعتقاله خالل ثانية، ومن الجيد انه تم الخطيئة التي ارتكبها اليهود مقابل الجنون والعنف الذي نفذه المسلمين

ازعاج. يهود  ذلك. لكن فرقة نساء عربيات التي تصرخ بشكل يومي بأن اليهودي خنزير وبنفس المكان ومستمرة بالقيام بذلك بهدوء بدوي اي

 مقابل المسلمين. هل جميعهم متساوون امام القانون؟".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق األول:

 

 ?למה באמת הם מתגעגעים
נראה שהלך הרוח הדיקטטורי ששלט במדינה בימי ההתנתקות לא היה נורא כל 

ומה צריך לקרות כדי ¬ הפעם ביו"ש  -כך, אם יש המבקשים לחזור אליו 
 ר את גל הטרור הנוכחי כמוסלמישאובאמה יגדי

 גונן גינת

יצחק )בוז'י( הרצוג אמר השבוע שההתנתקות היתה טעות ביטחונית, מה שלא אומר שהוא נגד חזרה על אותה הטעות, הפעם ביהודה    
על אותה טעות, לא צריך ובשומרון. ומכיוון שאפילו גיבור הסרט "הרצוג" מבין שזו היתה טעות, ובכל זאת עומד בראש תנועה שמבקשת לחזור 

לפסול את האפשרות שיותר מגעגועים לראות בולדוזרים מחריבים יישובים פורחים, יש ערגה אל תופעות אחרות מלפני עשור, שבשבילן שווה 
 .לשלם את המחיר של פינוי שטחים, שלטון חמאס, והפיכתם של יישובים פורחים לבסיסים שמהם משגרים עלינו טילים ופצמ"רים

כי כאשר מביטים לאחור אל עבר הימים ההם, יש אירועים שהם כמעט בלתי נתפסים בשלטון דמוקרטי. אוטובוסים נשכרו ויצאו להפגנה חוקית    
עירוני הרחק ממקום יישוב, והורידו שם את המוני -לגמרי. שוטרים בניידות עקבו אחרי האוטובוסים, עצרו אותם באמצע הדרך, בכביש בין

מהנוסעים עמדה )ועדיין עומדת( בראש עיר גדולה בישראל. היא נבחרת ציבור. והיו גם חברי כנסת, מה שלא הפריע לשוטרים הנוסעים. אחת 
 .להוריד את נבחרי הציבור מהאוטובוס. בלי סיבה, רק כי הם לא תמכו בצפצוף על שלטון החוק

לא כחוק דואגות רשויות החוק יותר מאשר לאותם אזרחים ישראלים. כל רשויות החוק ראו ושתקו. למסתננים מאריתריאה שנכנסים לישראל ש   
הנימוק הזה הוא לא המצאה שלי: דיבורים כאלה נשמעו מפי הממונים על  -היו אלה תומכי ימין, שחלקם גם חובשי כיפות, אז עם כל הכבוד 

 .היתה התשובה. כלומר, הם מסוכנים ולכן מוצדק לעצור אותם בלי סיבה ",שלטון החוק כאשר נשאלו על כך בזמן אמת. "הם תומכי ימין
ליד מחסום כיסופים השוטרים הורו לנערות שהגיעו כדי למחות להתרכז בפינה מסוימת ואז עצרו אותן בגלל שהן אכן ניצבו באותו מקום.    

אשמו בדבר, כי לא היה במה להאשים אותן. שיסתדרו. אחר חצות, בלי שהו 2הנערות העצורות נלקחו לכלא באר שבע ושוחררו משם בשעה 
כמה קילומטרים מדרום לעיר, במדבר, מחפש את  ואני יודע איך זה בוצע כי הייתי שם באותו לילה אחר חצות בכניסה לכלא באר שבע, שנמצא

ר ללא סיבה, שממנו משתחררים הילדה הפרטית שלי, שהיא וחברותיה קיבלו שיעור מהמדינה שהן אוהבות באיך עובדת דיקטטורה: מעצ
 .אחר חצות ב-2 באמצע המדבר, כמה קילומטרים מדרום לבאר שבע

רק אחר כך גיליתי שהמשטרה עצמה הגדירה את האזור שבו שיחררה את הילדות, כמה קילומטרים מדרום לבאר שבע, ככזה שנתון בלילות    
צריכות לדעת להסתדר במדבר בלילה בין כנופיות עבריינים. והכל, כולל  אבל הרי ילדות לשליטת כנופיות עבריינים בני מיעוטים, כולל עברייני מין.

 .השחרור בלילה באזור שנתון לשליטת עבריינים, נעשה עם כל האישורים המשפטיים. הכל היה כחוק. נראה לי שיש מי שמתגעגע לזה
דם ראו את ההתנהלות הדיקטטורית הזו, את המעקב אחרי אוטובוסים כן, איפה הם הימים שבהם כל המערכת המשפטית וכל לוחמי זכויות הא   

ראו ושתקו. בעצם לא רק ראו ולא רק שתקו, אלא היו אלה שנתנו לתועבה הזו את  -של מפגינים ואת מעצרם של נבחרי ציבור בלי סיבה 
 .החותמת המשפטית

ך להיות מנותק מהמציאות כדי להאמין שאחרי ההצלחה בעזה, בפעם לכן כאשר רואים את המחנה שמנסה לחזור על ההתנתקות, מבינים שצרי   
 .הבאה זה מה שיביא את השלום

והם מבינים שעל בסיס ההצלחה הגדולה של גירוש האנשים הטובים של  ),עם זאת, עולה החשד שהם לא עד כדי כך אווילים )ואולי דווקא כן   
הגעגועים לימי הדיקטטורה, כאשר היה אסור לחשוב אחרת, הגעגועים לימים שבהם סתימת גוש קטיף, שום שלום לא ייצא מפינוי יישובים. אבל 

אוטובוסים עם תומכי ימין בדרך להפגנה, עוצרת ילדות וזורקת אותן לכלא באמצע המדבר הרחק  הפיות הצליחה, הגעגועים למשטרה שעוצרת
כי הם הרי יודעים שאם יפנו יישובים ביהודה ובשומרון, ישגרו משם טילים,  הם כמעט בלתי נשלטים. -ממקום יישוב, הגעגועים להיות דיקטטורה 

 .נאור. בשביל זה שווה לחטוף טילים-דיקטטורה שאוסרת לחשוב אחרת מהמחנה הכאילו - אבל התמורה שווה
 אין טרור איסלאמי   
בית הלבן להימנע מלהגדיר את גל הטרור הנוכחי מתקפת הטרור על החיילים האמריקנים בטנסי לא שינתה את המדיניות הנוכחית של ה   

 .כמוסלמי
בטרור המוסלמי קשה יותר לטפל וההיערכות מולו עלולה  ".אחרי הכל, המציאות נראית הרבה יותר קלה לטיפול אם מדובר על טרור "סתם   

נעימה על פגיעה ברגשותיהם. בפצצות ובירי,  להעליב כמה מידידותיה החדשות של ארה"ב, דוגמת איראן, ואנשים אלה עלולים להגיב בצורה לא
 .למשל

הטרוריסטים המוסלמים התגלו בשנים האחרונות כאנשים רגישים למדי. באחת הפעמים האחרונות הם נעלבו כל כך עד שהם העיפו מטוסי    
 .נוסעים לעבר בניינים בניו יורק

 עד שאבו מאזן ידבר   
שנה בחפירות בעין גדי. מדובר בכמה פסוקים  מ-40 שנה, שנתגלתה לפני יותר 1,500 ילה בתהשבוע פורסם על פענוח קטע שרוף של מג   

 .הכל כתוב באותיות עבריות שאותן כל ילד ישראלי בכיתה א' יכול לקרוא ".מספר "ויקרא
 ¬ .שתינים היו כאן תמידיסביר שהנה ההוכחה שהפל ")ישו היה פלשתיני(" מדובר בד"ש מאחד מאבות אבותינו שחי שם, עד שאבו מאזן   
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 الملحق الثاني:

 פרטהייד" הפלשתיניכזב ה"א
 ד"ר ראובן ברקו

אלה שבשפתם כל שחור הוא "עבד" מנסים להחרימנו  ".דיבת הכזב שמפיצים הפלשתינים נגד ישראל עוסקת בכך שמדובר במדינת "אפרטהייד   
מבקשי נפשם. לאחרונה  באומות. "גדר הביטחון" היא מבחינתם גדר אפרטהייד, אף על פי שנועדה להפריד בין הישראלים החיים לבין המחבלים

מתברר כי משאלת ליבם של המקטרגים היא לייבא לישראל את הרצח ההמוני שמבצעים הערבים והמוסלמים אלה באלה באמצעות 
גם אם יביא הדבר כליה על ערביי ישראל עצמם. נראה כי חלק מהח"כים הערבים מוכנים לעקור לעצמם את העיניים ובלבד שלא יראו  ",ה"שיבה
 .ה של ישראל העצמאית הדמוקרטית נוכח ההרס, האונס והרצח במדינות ערבבשגשוג

לאמיתו של דבר, גזענות ואפרטהייד נהוגים דווקא במדינות ערב שאינן מקנות במכוון אזרחות ושוויון זכויות לצאצאי הפליטים הפלשתינים    
יעה שלפי החוק הבינלאומי, צאצאי פליטים אינם זכאים ממילא שהתבססו מזמן בארצות אלה. אפליה זו מתבצעת בזדון בגיבוי אירופי, ביד

 ".ל"שיבה
בטענה  ",כהולכת שולל הם מדברים על שיבה "בהסכמה ".ב"גזענות ",עתה מאשימים הפלשתינים את ישראל, המסרבת בתוקף ל"שיבה   

המעכב את השלום? ובכלל, מדוע להכניס פלשתינים  שצאצאי הפליטים ממילא לא ירצו לחזור. אם כך, מדוע ההתעקשות על עיקרון אבסורדי זה,
נחושים לשכן את אזרחיהם דווקא  ",אכן מוזר: הפלשתינים, הרוצים להקים את מדינת "פלשתין "?במכוון ל"מדינת האפרטהייד הישראלית

 "...במדינת האפרטהייד הכובשת ו"הגזענית
ן" לצד ישראל, אלא במקומה. הם יודעים שאי אפשר ליישב את צאצאי הפליטים האמת היא שאבו מאזן ואנשיו אינם רוצים להקים את "פלשתי   

שיתבעו באלימות לחלוק את נכסיה ולהפעיל ממנה טרור נגד ישראל יהיו אנשי דאעש,  "אפילו במדינת "פלשתין" העתידית, שכן בין ה"שבים
 .חמאס וארגוני הטרור הפלשתיניים האחרים, שיתבעו את ראשיהם ראשונה

ב"הגירת נישואים" ובפריצת הגבולות לישראל רוצה בעצם לחסל את מדינת היהודים. אם ה"הרמוניה" הרצחנית השוררת  ",י שתומך ב"שיבהמ   
לישראל, תהפוך המדינה היהודית לזירת טבח ביהודיה בסגנון ה"אוטופי" של ח'יבר. ההסתה  ")בארצות ערב תועתק )באמצעות "שיבה

צד השתלחותם של חברי הכנסת הערבים )התומכים ב"התנגדות" שהיא טרור ואבני הרג נגד אזרחינו האיסלאמית והפלשתינית, ל
מזכירות לנו זאת בכל יום. על רקע "האביב הערבי" ברור עתה שיש לפתור את בעייתם של מיליוני הפליטים באזור, ובכללם גם צאצאי  ),וחיילינו

 .הפליטים הפלשתינים רק במדינות ערב
פר גורלנו שחיילי צה"ל שומרים על אזרחי ישראל ומאפשרים לחברי הכנסת הערבים להשתלח במדינתם באופן דמוקרטי כל כך. דומה כי אכן, ש   

כמי שנשבעו אמונים לכנסת ישראל, מנסים הח"כים המכובדים בהופעותיהם החתרניות להפריך את התחושה שהם משת"פים, ומסתפקים 
מסרבים מנהיגי ערביי ישראל בתוקף להצעה  ",ואפים לשוויון במדינתם. מתברר שלמרות ה"אפרטהיידבהישג נלעג זה מול בוחריהם הש

להשתחרר, על אדמותיהם ורכושם, מהכיבוש הציוני ולהסתפח ל"פלשתין" העצמאית המשוחררת. מכיוון שכך הם דוחים בזעם את ההצעה 
פחם החתרנית והמתבדלת, למשל. אפילו ערבייירושלים -ם מאום אלשישראל "תטרנספר את עצמה לדעת" ותיסוג במסגרת חילופי שטחי

 .מעדיפים "אפרטהייד" ודבקים בתעודות הזהות הישראליות
נזכיר לאנשי "הרשימה המשותפת" ולתנועה האיסלאמית כי בקוראן אין שום אזכור לזכותם של הפלשתינים על ארץ ישראל וירושלים. מי    

ם, הקובעים שהארץ המבורכת היא מורשת נצח לעם הנבחר, בני ישראל, ומכך שלפי האיסלאם האלוהים שמתעלם מכתבי הקודש האיסלאמיי
מתכחש בעצם לחזון האיסלאם, המדבר על שיבת בני ישראל לארץ המבורכת מכל  ",שוגה. מי שטוען כי בני ישראל "נעלמו -אינו מפר הבטחותיו 

 .ם לקרוא תיגר על רצון אללה, והשיירה עוברתבינתיים ממשיכים יורשי בלע ").לפיף(" קצות הארץ
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 الملحق الرابع:

 להקות המקללים עם דגלי דאעש ואש"ף
 נדב שרגאי

אל תטעו. לקריאה המטומטמת "מוחמד חזיר" אין מקום במחוזותינו, גם לא כשהיצרים מתלהטים, אבל המוסלמים אינם זקוקים לה כדי    
גובה הלהבות כרצונם, מתייחסים אל המקדש היהודי להתפרע בהר הבית. הם עושים זאת לאורך כל השנה, מנמיכים ומגביהים את 

רוצה לומר: המתיימר, המדומיין והשקרי. הם זועקים תחת כל עץ רענן שאנו היהודים מטמאים את איסלאמיותה של ירושלים. הם  ",כ"אלמזעום
להגן על המקום, גם כאשר משמעות מעלילים על מדינת העם היהודי שבכוונתה להרוס את מסגד אלאקצא, כאשר אותה מדינה עושה הכל כדי 

שקלים לחודש עבור  4,000 היהודים בקדוש שבמקומותיהם. להקות המקללים והמקללות, שמתוגמלים בסך של פגיעה קשה בזכויות -הדבר 
 .פועלם, מניפות במקום דגלי אש"ף, חמאס, דאעש והאחים המוסלמים ומסיתות לאלימות ולפגיעה ביהודים

 כבשת הרש נשללה   
קוו המפורסם -קוו בהר, היא בדותא. בדיוק ההפך: הסטטוס-גם האגדה האורבנית בדבר המזימה שחורשת כביכול ישראל לשנות את הסטטוס   

גם  אקצא, מתפללים כיום-משתנה כל העת, אבל לרעת הצד היהודי: המוסלמים, שהתפללו תחילה רק באל ב-1967 שמשה דיין עיצב בהר
התיירים נכנסו פעם  ".אקצא הקדום-קרקעיים: "אלמראווני" ו"אל-ובעוד שני מסגדים תת ),ום תפילה רשמי )לנשיםבכיפת הסלע, שהושמשה כמק

להר דרך שערי השלשלת והכותנה, אבל היום רק שער המוגרבים נותר פתוח בפני לא מוסלמים. שעות הביקור בהר צומצמו לארבע ביום בלבד; 
 .ם בתוך המסגדים. כיום לאפעם, יהודים ביקרו בהר גם בשבתות, וג

פעם נאכף החוק הישראלי בהר, אבל כבר שנים רבות שחוקי התכנון, הבנייה והעתיקות בהר הפכו לווירטואליים. ירדן, שזיקתה למקום    
שם האחרונות לכמעט "מעצמה" בכל מה שקשור להר הבית, והשפעתה  בתשלום משכורות לאנשי הוואקף, הפכה בשנים 1967התמצתה אחרי 

 .מפליגה
קוו אסר על יהודים להתפלל בהר הבית, אבל התיר להם ביקורים שם. כיום אפילו כבשת הרש הזאת נשללת לא פעם -והעיקר נשכח: הסטטוס   

מהיהודים, ועל ביקוריהם בהר מוטלות מגבלות קשות ומבזות. אתמול התעקשה המשטרה להשאיר את ההר פתוח ליהודים למרות מטר 
אקצא. כך צריך גם להבא: עונש לאלים ולמאיים. הגנה למאוים ולנפגע, ולא חלילה -קים, בקבוקי התבערה והזיקוקים שנאגרו באלהברזלים, הבלו

 .הפוך, כפי שקרה יותר מדי פעמים בעבר
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אקצא, יידו אבנים, קרשים -שבמהלכן התבצרו עשרות מוסלמים קיצוניים רעולי פנים במסגד אל -ההתפרעויות אתמול במתחם הר הבית    
הן רק האחרונות בסידרה אלימה, נמשכת וקבועה, שכוחות המשטרה נאלצים להתמודד איתן באופן כמעט  -וזיקוקים ואף הכינו בקבוקי תבערה 

 .יומיומי
בגאון באין מפריע;  המצב במתחם הר הבית, נכון להיום, משקף איבוד שליטה והיעדר ריבונות מצד מדינת ישראל. דגלי חמאס מונפים   

 .התגרויות, התנכלויות והצקות מופנות נגד יהודים, משל חזרו לגלות, ובמקומם "בעלי בית" שברצותם שורר שקט וברצותם יש מהומות
ת מציאות זו היא פרי מדיניות ההכלה שנוקטת ישראל, במקום יוזמה נחרצת. הפחד מפני התלקחות הוא שמוביל את המדיניות ולא ההתלקחו   

עצמה שקיימת כבר בשטח. אף התגובה עצמה, שמאשרת הממשלה, אינה מידתית וקשה להבחין במדיניות ברורה באשר לטיפול במתפרעים, 
מלבד הדיפתם, עד לפריצת ההתפרעויות מחדש. לכך מתווספת העובדה כי ישראל מבצעת מדיניות בלתי נתפסת של מגבלות נגד יהודים בהר, 

כל זאת בעוד המוסלמים מורשים לעשות כל פעילות חוקית העולה  -ולי תפילות, קיום פולחן ואיסור הכנסת דגלים בין שמדובר באיסור מלמ
 .בראשם, ובצדק

משטר המלוכה בירדן.  בבסיס הרציונל שמאחורי מדיניות ישראל עומדת העובדה כי נושא הר הבית הוא רגיש ומורכב מאין כמוהו, בעיקר עבור   
כולה להביא בנקל להתלקחות בקרב ההמונים בירדן, שישטפו את הרחובות ויביאו לגל של מחאות העלולות להפיל את התלהטות הרוחות י

מספיקה הפרובוקציה  -המלוכה ההאשמית בירדן, העומדת על כרעי תרנגולת. אין זה משנה ידו של מי היתה הראשונה בביצוע הפרובוקציה 
 .י ישורנהלבדה כדי לחולל טלטלה אזורית שאחריתה מ

פוליטי סבוך כזה, בייחוד על רקע התפוררות מדינות הלאום מסביבה וכיבושי שטחים נרחבים על -ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה מצב גיאו   
ידי שחקנים לא מדינתיים. כיום, ירדן למעשה מהווה את הבלם היחיד בין ישראל ובין שיטפון ההרס והדמים המתחולל ממזרח לה, ושיתוף 

 .הפעולה הביטחוני והמודיעיני בינה לבין ישראל הוא יקר מפז
עם זאת, ישראל עדיין יכולה לתמרן בין האינטרס המדיני והאסטרטגי שלה לבין כיבוד זכויותיהם של אזרחיה היהודים. אפשר להודיע מראש    

אקצא. או להסביר לירדנים כי כפי שהמוסלמים מתפללים -למשטר הירדני על יוזמות מבצעיות נגד הטרוריסטים ולהרגיע מפני איום של כיבוש אל
 .במתחם בחופשיות כך מגיע גם ליהודים, ואין בכך שום סכנה ואיום

מדיניות ההכלה כלפי הפורעים היא הרסנית ומזיקה לכל הצדדים המעורבים ואינה יכולה להימשך. אם ישראל תבחר שלא להסדיר את המצב    
 .תלקחות המאיימת מכיוון לא צפויהקיים, היא עתידה לפגוש בה
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