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 ؛ "حركة فتح وابو مازن مسؤولون عن االرهاب" )الملحق األول(18.3.2016موقع "إن آر جي"؛ بتاريخ 

مقالة كتبها الصحافي أمنون لورد ادعى من خاللها ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة  18.3.2016نشر موقع "إن آر جي" بتاريخ 

ب"، على حد تعبيره؛ وان "الشبان الفلسطينيين يتربون على الكراهية ويطمحون لقتل اليهود حتى لو كانت فتح مسؤولون عن "موجة االرها

 حياتهم ثمنا لذلك وطالب اسرائيل بعدم تحويل االموال الى السلطة الفلسطينية".

ل كراهية لليهود ولدولة اسرائيل، والحاجة وقال: "الشبان الصغار، حتى بجيل الطفولة يتربون ببيئة مغلقة. ومن جيل صغير يزرعون بهم رسائ

الن يصبحوا شهداء وقتل اليهود. في اناء الضغط هذا، ينفجر الشباب كالبشار. في هذا الضغط والحرارة، يمكن للسلطة الفلسطينية ان تكون 

ى اليهود. فقد يفعلون ذلك، حتى بمعرفتهم متأكدة بأنه بكل يوم ستجد واحد او اثنين ممن يأخذون المواعظ والتحريض بجدية ويقومون بالتهجم عل

 ان فرص البقاء احياء غير موجودة".

االفادة وأضاف: " الطريقة لوقف هجوم الُبشار هي بالضغط على القيادة الفلسطينية. يجب عدم العمل بطريقة هستيرية مبالغ فيها وايضا عدم تقديم 

قال الوزير كحلون انه يجب تحويل نصف مليارد شيكل؟ على مايبدو هناك خطوات  لهم كما فعلت اسرائيل في االونة االخيرة. مثال، لماذا

الف يصلون الى اسرائيل للعمل. ينبغي اعادة الضغط  150الف تصريح عمل باالضافة الى  30اقتصادية،غير جذرية ومؤلمة. وايضا عدم منح 

مناطق العربية ومخيمات الالجئين. والحلول ليست عسكرية فقط. في في مناطق العدو من خالل اجراء عمليات موسعة للبحث عن السالح في ال

 – الوضع الحالي يجب ان يكون وقت يتم اختياره من قبل الحكومة لتسريع البناء في مناطق معينة في يهودا والسامرة وغور االردن، وبالتوازي

 ".Cتطبيق السيادة الكاملة على مناطق 

 

 

 

 )الملحق الثاني( إسالمي" -"اإلرهاب ؛23.3.2016 صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ

مقالة تحرض ضد المسلمين كتبها، حاييم شاين، حيث قام من خاللها بتعميم اإلرهاب على  23.3.2016نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 

 كافة المسلمين "الذين يريدون إخضاع الحضارات الغربية"، كما زعم. 

بعد كي تفهم أمم العالم الغبية والمتظاهرة بالغباء بأن اإلرهاب اإلسالمي، بكافة أفرعه، ليس متعلًقا بقضايا "ماذا يجب أن يحصل وقال: 

فقط األشرار مستعدون إللقاء المسؤولية عن اإلرهاب على دولة إسرائيل، التي هي غير مستعدة للتنازل عن أمنها فقط  الهجرة، اليأس واإلحباط؟

أساس كل ذلك هو اآلضذة في الوهن والضنو . رهاب اإلسالمي يتغذ  فقط من األمل بخضضا  الحضارات الغربية اإلكي ترضي الفلسطينيين. 

بة قدمت الضد الثاني لألعداء المسيحية وانطالًقا من الرحمة الُمعذّ عقيدة الضحية خنوع الواليات المتحدة، التي في قامت خالل حكم أوباما بتبني 

 لهم". الوحشيين الذين ال شبيه 

في الصباح، عندما علمت أن العمليات اإلرهابية حدثت في مكان كنت فيه، قلت شكرا لخالق العالم ولكل رؤساء الحركة الصهيونية في وأضاف: "

ام العمليات أيام السعادة وأي خاللالماضي وحتى اآلن، وبالذات لجنود جيش الدفاع االسرائيلي وقوى األمن، ألن لدينا دولة يمكننا العودة إليها 

معنى إلى تعلم  يضطردولة صغيرة من ناحية الحجم لكنها قوة عظمى تحاول منذ سنوات أن تشرح للعالم مخاطر اإلرهاب. العالم اإلرهابية. 



للنضال التهديد اآلخذ في التعاظم بوسائل صعبة وعنيفة، وإسرائيل تقف في وجه الحرب ضد اإلرهاب. حان الوقت ألن تفهم أمم العالم الحاجة 

 ضد اإلرهاب دون رحمة". 

   

 

 )الملحق الثالث( "القرآن يأمر المسلمين بالقتل"  ؛23.3.2016صحيفة "إسرائيل اليوم"؛ بتاريخ 

"المسلمين" المهاجرين إلى مقالة عنصرية كتبها، د. رؤوبين باركو، زعم من خاللها أن  23.3.2016نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 

 صدر اإلرهاب ويجب مطاردتهم واستخدام العنف ضدهم. كما زعم أن "القرآن يأمر المسلمين بالقتل". أوروبا هم م

ظل التهديد القائم في فريضة القرآن "اإلعداد ضد الكفار وأعداء هللا" القوة والتسلح لضربهم وتضويفهم، يتسم الغرب بالضعف في "في وقال: 

اون العالمي، التحري، االعتقاالت، الطرد والتصفية، يتم كبحها عبر عقبة القوانين القديمة، حريات الفرد و متطلبات األمن الحقيقية، مثل التع الرد.

 ضواحي حكومات الغرب تضشى معالجة اإلرهابيين والمحرضين الذين ينشطون في القوقعات اإلسالمية في"خطاب الصوابية السياسية". 

رت أيدي وميزانيات فارضي القانون عن القيام بالمالحقة واالعتقال ضد محرضي المساجد، مدنهم، والتي تعتبر "ضارج النطاق". لقد قصُ 

  تحييد الشبكات االجتماعية وكبح اإلرهابيين الذين يتم تعزيزهم بأمواج المهاجرين". 

 

، ليضرب أماكن أخرى. ي العالمياإلرهاب التي شكلت ُسلًما لإلرهاب اإلسالم مقاطعاتظنوا أنه يمكنهم التغاضي عن وأضاف: "البلجيكيون 

التي لم تتجاوز أي  -أن نوايا داعش والقاعدةالعمليات اإلرهابية في بروكسل بثت إشارة تهديد دراماتيكية. يبدو أنه قد حان الوقت كي يفهم الغرب 

إسبانيا هي "األندلس"، واالتحاد األوروبي الذي  ، وأن اولئك الذين بالنسبة لهمأنها جدية -، حتى في أفريقيا ترتفع سيفهم الملتويةمدينة في أوروبا

 في بروكسل هو "بيزنطة" التي تم أسلمتها، لن يتوانوا عن الفاتيكان "الكافر". 

 

هذا في أعقاب تجاهلهم لتنظيمات اإلرهاب الفلسطينية، حيث وقال: "مثل البلجيكيين، يقوم الفرنسيون بلعق جراح عمليات باريس اإلرهابية. 

. يتبين أنه في أعقاب تملق الغرب رهاب اإلسالمي من التطور في مقاطعات مدنهم وامتنعوا عن االعالن عن حزب هللا منظمة ارهابيةمكنوا اإل

 لإلرهاب، غالًبا على حساب إسرائيل، تحول دول أوروبا إلى هدف أساسي له". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق األول:

 הפתח' ואבו מאזן עומדים מאחורי גל הטרור

הפלסטינים גדלים בסיר לחץ של שנאה, ושואפים להרוג ישראלים גם במחיר חייהם. צריך להכאיב הילדים 

 לרשות ולא להעביר לה כסף
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נים לפני יותר משנתיים נפגשתי עם איש הערכה בכיר בצה"ל. הוא ניתח והסביר כמה הנוער הפלסטיני נהיה דומה לנו. הגאדג'טים מעניי

אותם, אופנות מעניינות אותם, וכמובן פייסבוק, תרבות הצריכה וכל השאר. המסר: הם רוצים תהליך שלום, הם כבר לא בנויים למתקפות 
 טרור. 

 
הדבר המעניין הוא הקוטביות בין ההערכות המלומדות בזירה הפלסטינית, שלא לדבר על הפער בינן ובין המציאות עצמה. נערים 

שאכן יכולים להיראות כמו הילדים שלנו, מדברים בגאווה לא מוסתרת על שאיפתם לרצוח ולהפוך לשהידים. כך עלה  פלסטינים רבים,
 באופן חד־משמעי מכתבה שפרסם לאחרונה אסף גבור במוסף 'דיוקן' של 'מקור ראשון'. 

 

 
 פי -אף-צילום: איי פלסטינים מיידים אבנים על רקע העיר העתיקה

 
רונה תא"ל במיל' יוסי קופרווסר, הוא משתמש בדימוי של סיר לחץ עם פופקורן שמתפוצץ בתוכו כדי להסביר את במסמך שהוציא לאח

האינתיפאדה הנוכחית, שצורת ההפעלה שלה שונה ממה שישראל הכירה בעבר. הילדים הצעירים, אפילו הילדות, גדלים בסביבה סגורה. 
דחוסים של שנאה ליהודים ולמדינת ישראל, והצורך להיות שהיד ולהרוג יהודים. מגיל קטן מאוד מחממים את הסביבה שלהם במסרים 

בסיר הלחץ הזה, הנערים מתפוצצים כמו פופקורן. בחום ובלחץ שנוצר, ההנהגה הפלסטינית יכולה להיות בטוחה שבכל יום יימצאו אחד 
זאת גם בידיעה שהסיכוי לחזור בחיים הוא אפסי. המסמך  או שניים שייקחו את ההטפות וההסתה ברצינות וילכו לתקוף יהודים. הם יעשו

 של קופרווסר פורסם במסגרת 'המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה'. 
 

בישראל מתרוצצות כמה הערכות, כאשר רוב הפרשנים והאזרחים מסתובבים בבלבול גמור לגבי הסיבות למתקפת הטרור. רובם חושבים 
אווירה". ד"ר שאול בר־טל, למשל, מזהה את המגע והדחיפה של חמאס. תא"ל קופרווסר, לשעבר ראש  שזה עניין ספונטני, "פיגועי

חטיבת המחקר באמ"ן ומנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים ומודיעין, קובע במסמך שכתב יחד עם הירש גודמן שהאינתיפאדה הזו היא 
 תוצרת פת"ח, כלומר ביוזמת אבו־מאזן ובהובלתו. 

 
יה רוצה לעשות משהו, הוא היה עושה משהו אחר", אומר קופרווסר. "פעולות משמעותיות יותר, בנשק חם. חמאס תומך "אם חמאס ה

במה שקורה, אבל דרך הפיגועים הזאת היא לא הספצייליטה של חמאס. זה לא מה שהם היו עושים. מה שקורה עכשיו זה דבר שפת"ח 
 מדבר עליו כל הזמן". 

 
 נערים ונערות ילכו לנסות לרצוח, וכמעט בכל המקרים לא יצליחו וימותו. הם פשוט הולכים להתאבד. בכל זאת, בלתי נתפס ש

"למה בלתי נתפס? החינוך שכל הילדים האלה עוברים הוא שצריך וטוב ללכת בדרך ה'איסתישהאד', שהכי טוב להיות שהיד. התפיסה 
כו את הנוער הפלסטיני מגיל צעיר להיות שהידים. אם תשאל ילד מה הוא האסלאמית הזו מקובלת לחלוטין בכל השיח הפלסטיני. הם חינ

רוצה להיות, כולם יגידו לך שהם רוצים להיות שהידים, והם הולכים להיות שהידים. זה התהליך. הכינו אותם למה שקורה עכשיו. אלה 
 אותם גרעיני הפופקורן שמתפוצצים בסיר הלחץ". 

 
ר מדבר עליו במסמך שלו, הוא שמה שמתרחש עכשיו הוא תולדה של החלטות שהתקבלו בתנועת אחד הדברים המעניינים שקופרווס

. הוא אומר זאת לא בפעם הראשונה. ובכל זאת, אם תשאלו את קובעי ההחלטות, אם תשאלו פרשנים ומומחים 2009פת"ח עוד ב־



ללכת  -במקביל לעליית נתניהו  -י שבע שנים בתקשורת, אף אחד מהם לא מודע לזה. זוהי אסטרטגיית פעולה שהתקבלה כבר לפנ
 למאבק מדיני־טרוריסטי משולב. מאבק מזוין. 

 
ההתבטאויות של אבו־מאזן על "מאבק בדרכי שלום" חלחלו באופן מפתיע לתודעת הפרשנים. כלומר, מתקפות רצח ללא טילים 

ו מודע לאסטרטגיה שמופעלת נגד ישראל, בהתאם להחלטות זהו מאבק בדרכי שלום. האם אפילו שר הביטחון בוגי יעלון אינ -ומתאבדים 
פת"ח? "אם יש מישהו שמכיר את הנושא הזה, זה שר הביטחון", מבטיח קופרווסר, אבל הוא לא אומר בוודאות שיעלון מודע לזה והפנים 

 את זה. 
 

זן. לכן הוא גם לא חוזה גדולות ונצורות לדעת קופרווסר, מתקפת הדקירות והירי הספורדי מתבצעת בשליטת הנהגת פת"ח, קרי אבו־מא
י לעצור את הבן או הבת, אבל מי שיכול לעצור את הפיגועים בכלל הוא לשיטה של פגיעה מסיבית במשפחות המחבלים. הן יכולות אול

 זה לפגוע בהנהגה. לא לאפשר להם להרוויח מהמצב.  -כפי שהיה במתקפות הטרור הקודמות  -ההנהגה. ומה שישראל צריכה לעשות 
 

א יבוא כמנהיג ויגיד די, הם יפסיקו. הם לא אבו־מאזן אינו נערץ על הפלסטינים, אבל "הוא המנהיג של פת"ח", אומר קופרווסר. "אם הו
חייבים לשמוע לו והם לא מעריצים אותו, אבל מתחתיו יש מנגנון שלם, ואנשי המנגנון והדרגים שמתחתיו מעבירים את המסר. ההנהגה 

אירוע כזה והוא עצר  לא תוותר על השליטה. אבל זה נכון שגם אבו־מאזן לא בטוח שהוא יכול לעצור את האינתיפאדה. בשנה שעברה היה
 אותו. זה קרה אחרי הטבח בבית הכנסת בהר־נוף. אמרו שזה מוגזם, זה כבר עלול היה להזיק להם מבחינה בינלאומית". 

 

 לשדר סבלנות 

הדרך לעצירת מתקפת הפופקורן היא בהפעלת לחץ על הנהגת הפלסטינים. לא צריך לפעול בהיסטריה ובצורה מוגזמת, אבל גם לא 

איתם כפי שישראל עשתה בתקופה האחרונה. למשל, בשביל מה שר האוצר כחלון היה צריך לשחרר להם חצי מיליארד שקלים להיטיב 

אלף רישיונות  30שהיו מוקפאים בישראל? מתברר שיש צעדים כלכליים, לא דרסטיים, שמכאיבים. היה גם מיותר להעניק להם עוד 

עבודה בישראל. צמצום דרסטי של תופעת השב"חים יהיה בגדר סתימת פרצה. הם אלף שמגיעים מדי יום ל 150עבודה, בנוסף ל־

 משמשים כמעין כוח בעורף האויב. 

 

מדי פעם מתרחש מסע רצח, כמו שהיה לאורך החוף ביפו בעת ביקור סגן הנשיא ביידן. ראש הממשלה נתניהו לא היה צריך להחליק את 

ה לוהט במהירות האפשרית בחזרה לארה"ב. היה מקום שביידן ידרוש מאבו־מאזן גינוי חד הביקור בניסיון לשגר את ביידן כמו תפוח אדמ

וברור לפיגוע ביפו, וראש הממשלה נתניהו היה צריך לדרוש זאת ממנו בנוסח של 'אם אתה )אבו־מאזן( לא מגנה, לא תתקיים פגישה'. 

 י. ולא היה גינוי אפילו שהנרצח היה בעל דם כחול, כלומר אזרח אמריקנ

 

 
  בשביל מה הוא היה צריך לשחרר לרשות חצי מיליארד שקלים שהיו מוקפאים? כחלון

   

חייבים להעביר את המערכה ואת הלחץ לשטח האויב, באמצעות מבצעים נרחבים לחיפוש נשק ביישובים ערביים ובמחנות פליטים. 

היום הבינלאומי. הם מקבלים סוג של תמיכה מהשמאל הישראלי בינתיים הרווח של הפלסטינים הוא מוגבל. הם הצליחו לחזור קצת לסדר 

ומהרשימה המשותפת. הם מגבילים את תנועת האזרחים בחלקים מסוימים של ירושלים. הם פגעו בישראל כלכלית. ישראל לא צריכה 

 ר משהם לוחצים אותנו. לפעול בבהילות כדי להגיע להכרעה, אלא לשדר שיש לה סבלנות ושהיא תגביר את הלחץ בצד הפלסטיני יות

 

המטרה: לעודד תנועה לעבר הגשרים. בעזה, חמאס והמצרים שולטים בכניסות וביציאות מהרצועה. ביהודה ושומרון הדרכים פתוחות 

לכיוון מזרח. זו לא מטרת־על של ישראל, אבל זה מחיר שהפלסטינים ייאלצו לשלם אם ימשיכו לרצוח יהודים. הפתרונות אינם צבאיים 



להחיל  -ד. במקרה הנוכחי צריך להיות עיתוי שייבחר על ידי הממשלה להאיץ את הבנייה באזורים מסוימים ביו"ש ובבקעה, ובמקביל בלב

 .Cריבונות מלאה על שטחי 
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 لملحق الثاني:ا

 הציביליזציה המערבית חייבת להתעורר
 חיים שיין

שלשום בשעת לילה מאוחרת עשיתי את דרכי לנמל התעופה בבריסל, בסיומן של ישיבות עבודה שקיימתי בעיר עם עורכי דין מבלגיה, מיפן    
הביטחון שלהם ניסו להשתלט על מחבלים שהיו  ומארה"ב. במהלך הפגישות המשתתפים הבלגים נשאלו על האירוע בשבוע שעבר, שבו כוחות

קשורים לפיגועים בפאריס ומצאו מסתור בבלגיה. תגובתם היתה שממשלתם לא מסייעת בקליטת מהגרים ונמנעת מלתת חינוך והדרכה ראויה 
שאירופה מצויה באחד  למוסלמים בארצם. לא האמנתי למשמע אוזניי. עם תמימות קדושה שכזו מפיהם של עורכי דין מפולפלים, אין ספק

 .המשברים הקשים בתולדותיה
בנמל התעופה בבריסל, בשעת לילה מאוחרת, התרשמתי שסידורי הביטחון שטחיים ביותר. הבדיקות לא היו קפדניות וכוחות ביטחון חמושים    

הביתה. בזמן ההמתנה שמתי לב שאל כמעט לא נראו בסביבה. הרפיון בלט במיוחד בשער העלייה למטוס, שבו התרכזו ישראלים רבים בדרכם 
 .דלפק הדיילות ניגשו שלושה גברים בעלי חזות מאיימת ודמיינתי לעצמי מה היה קורה אילו היו להם כוונות זדון

בבוקר, עם חזרתי לארץ, שמעתי על הפיגוע בנמל התעופה והתקשרתי מייד לעורך הדין האמריקני שהשתתף בישיבה. הוא סיפר לי שהיה    
לטוס בטיסת אמריקן אירליינס שבאזור התפעול שלה התרחש הפיגוע, אך למזלו איחר ברבע שעה לטיסה. הוא גם מסר לי שעורכי הדין אמור 

הוראה מיידית לארוז את כל החפצים שלהם ולשוב הביתה. במהירות שיא הם הועברו לשדה תעופה באנטוורפן והצליחו  שהגיעו מיפן קיבלו
 .להתפנות מבעוד מועד

מה עוד צריך לקרות כדי שאומות העולם התמימות והמיתממות יפנימו שהטרור האיסלאמיסטי, על כל שלוחותיו, לא קשור כלל לסוגיות ההגירה,    
הייאוש או התסכול? רק מרושעים מסוגלים להטיל את אשמת הטרור במדינת ישראל, שאיננה מוכנה לוותר על ביטחונה רק כדי לרצות את 

ור האיסלאמיסטי ניזון דווקא מהתקווה שאפשר להכניע את הציביליזציה המערבית הנחלשת והמתרפסת. אובדן שיסודו הפלשתינים. הטר
ברפיסותה של ארה"ב, שבימי שלטון הנשיא אובאמה אימצה את תורת ההתקרבנות הנוצרית ומתוך חמלה מיוסרת מגישה את הלחי השנייה אל 

 .אויבים רצחניים מאין כמותם
משהתברר לי שהפיגועים אירעו במקום שבו המתנתי, אמרתי תודה לבורא עולם ולכל ראשי התנועה הציונית מאז ועד עתה, ובייחוד בבוקר,    

לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון, על כך שיש לנו מדינה שאליה אפשר לחזור בימים של שמחה ובימים של פיגועים. מדינה קטנה בכמות אך מעצמה 
בות, ללא הרף, מנסה להסביר לעולם את הסכנות שבטרור. העולם נאלץ ללמוד בדרך הקשה והאלימה את משמעות באיכות שכבר שנים ר

 .האיום המתגבר, וישראל עומדת בחזית המלחמה בטרור. הגיע הזמן שאומות העולם יפנימו את הצורך להיאבק בטרור ללא רחמים
 

 الملحق الثالث:

 המובלעות האיסלאמיות מרימות ראש
 ראובן ברקוד"ר 

סלאם, רעמו פיגועי התופת בשדה התעופה -סאלח עבד א ",זמן קצר לאחר מעצר "המוח מפאריס ".המשל הערבי אומר: "הנבון מבין רמז   
ובתחנת המטרו בבריסל. הטרוריסטים של דאעש הענישו מייד את הבלגים על המעצר וביצעו את שני הפיגועים כרמז לארסנל מפגעים, מטענים 

ת נפץ המצויים ברשותם ומחכים לפקודה. בכך מימשו את פרשנותם לחדית' של מוחמד, המדמה את ערבותם ההדדית של המוסלמים וחגורו
 ".לזיקת איברי הגוף: "אם איבר מתלונן על כאב, נענה לו כל הגוף בכך שאינו ישן וחום הגוף עולה

אל" את הכוח והחימוש להכותם ולהפחידם, מתאפיין המערב ברפיון תגובתי. צורכי לנוכח האיום שבציווי הקוראן "להכין כנגד הכופרים ואויבי ה   
שיח הביטחון האמיתיים, כגון שיתוף פעולה גלובלי, מעקבים, מעצרים, גירוש וחיסול, נבלמים במכשול החוקים האנכרוניסטיים, חירויות הפרט ו"ה

סיתים הפועלים במובלעות האיסלאמיות שבפאתי עריהן, הנחשבות "מחוץ ממשלות המערב חוששות לטפל בטרוריסטים ובמ ".הפוליטי התקין
קצרו ידם ותקציבם של אוכפי החוק במערב מלספק מעקב ומעצר למסיתי המסגדים, לנטרל את הרשתות החברתיות ולבלום את  ".לתחום

 .הטרוריסטים המתוגברים בגלי המהגרים
התבדו.  -שימשו מדגרות לטרור האיסלאמי העולמי, ובלבד שיכה במקומות אחרים הבלגים, שחשבו שאפשר להתעלם ממובלעות הטרור ש   

קאעידה, שלא פסחו כמעט על שום מדינה -פיגועי בריסל שיגרו אות אזהרה דרמטי. דומה שהגיע הזמן שהמערב יבין כי כוונתם של דאעש ואל
הוא  והאיחוד האירופי שבבריסל ",שעבורם ספרד היא "אנדלוסיההיא רצינית, וכי אלה  -ואף באפריקה מתנוססת חרבם המעוקלת  -באירופה 

 "."ביזנטיון" שאוסלמה, לא ירפו מהוותיקן "הכופר
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בדומה לבלגים, מלקקים הצרפתים את פצעי פיגועי פאריס. זאת לאחר שהתעלמו מארגוני הטרור הפלשתיניים, איפשרו לטרור האיסלאמי    
ז על חיזבאללה ארגון טרור. התברר שחרף חנופת המערב לטרור, לרוב על חשבון ישראל, הפכו להתפתח במובלעות עריהם ונמנעו מלהכרי

 .מדינות אירופה ליעד ברור שלו
כותרת ספרו של הנטינגטון "התנגשות הציביליזציות" משקפת את העימות העולמי בין הטרוריסטים השלוחים מטעם מדינות האיסלאם השיעי    

שאת בינן לבין העולם המערבי, הלכוד באינטרסים סותרים. בסיטואציה זו מתקשה המערב לגבש אסטרטגיה כלפי  והסוני לבין עצמם, וביתר
מיות המניעות ומממנות טרור זה. איראן מנהלת "רומן רומנטי" כלכלי עם המערב, ובו בזמן מממנת את סוריה וחיזבאללה.  -המדינות האיסלא

כך גם קטאר וסעודיה, ידידות  "., היא חברה בנאט"ו אך בו בזמן תומכת בדאעש "מתחת לשולחןטורקיה של ארדואן, איש האחים המוסלמים
המערב המסייעות לדאעש ולחמאס. ואכן, בתגובה לפיגוע באיסטנבול, תקף ארדואן את אירופה על כך שהיא מארחת את המחתרת 

ק את פעילותם נגד ישראל. דומה שבערמומיותו הוא מאשים את בעודו מפציץ את הכורדים, אירח את פעילי חמאס והצדי (ה-PKK). הכורדית
 ".דאעש בפיגוע באיסטנבול ומגדיר את הישראלים כמטרת הפיגוע, רק כדי לא לייחס לכורדים הצלחה ולהצטייר לצד אירופה כ"קוזאק נגזל

מחוץ לחוק הצביעה ישראל על כיוון התנועה.  דרך בשרו החרוך מפנים המערב כי אין טרור לגיטימי. בהוצאת התנועה האיסלאמית החתרנית   
 .הפכה בסוף לקורבנו -הניסיון מראה כי כל מדינה שהתעלמה מטרור או סייעה לו 

 

 


