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*****
בשנת 2001 חלה תפנית. מדינת ישראל התייחסה מאוד ברצינות לכתיבה הפוליטית של ברי חמיש.
נקודת המפנה הייתה ב29- באוקטובר במלון וונידמיל בירושלים. 200 אנשים נכחו שם, בכנס השני

בנושא האמת מאחורי רצח רבין. 6 שנים קודם לכן, כאשר התעקשתי שבלתי אפשרי שיגאל עמיר
רצח את יצחק רבין, התמיכה ברעיון הייתה אפסית. אך באותו לילה לא הייתי הנואם היחיד. נאם שם

גם, יעקב ורקר, יו"ר לשעבר של אגודת רואי החשבון הישראלית. אחריו נאם, ד"ר דוד קאן, ראש
המחלקה לניתוח כלי דם בביה"ח קפלן. בנוסף דיבר ד"ר הלל וייס, פרופסור נודע מאוניברסיטת בר
אילן. ד"ר אריה זריצקי, הפרופסור המכובד לגנטיקה מאוניברסיטת בן-גוריון עמד בראש הכנס. לא,

כבר לא הייתי לבד.

כעבור כמה חודשים, העיתון ידיעות אחרונות , בעל התפוצה הגדולה במדינה פרסם מאמר בן 6
עמודים בעיתון השבת על התופעה של פרופסורים ודוקטורים מכובדים החוקרים את רצח רבין

ותומכים במסקנות המגוחכות לשעבר שלי.

הספר שלי מי רצח את יצחק רבין? נמכר ב30,000- עותקים בחמש שפות שונות במדינת ישראל.
הוא היה בראש רשימת רבי המכר בישראל בעשור האחרון. בעבר רק הימין הדתי הזמין אותי

להרצות והיום אני מוזמן ע"י כל הקשת הפוליטית, כולל קיבוצים ושמאל קיצוני. ההפרעות שסבלתי
מהם בעבר הם זיכרון נשכח. והקהל תמיד מקשיב ומכבד.

אני מדבר בעיקר על רצח רבין כי טרם נעשה צדק עם רבין ועם חצי מדינה שעדיין מואשמת
באחראיות למותו. אבל בעבורי רצח רבין הוא המפתח להבנת מפולת הצרות של מדינת ישראל.

כעת אני מתייחס לקבוצת המנהיגים האמריקאים והאירופאים שרוצים ברעת מדינת ישראל. דיבורים
מעין אלו היו בלתי אפשריים לפני שנתיים אבל בימינו יש כבר פתיחות בקרב הציבור הישראלי ורצון

להבין מה קורה במדינה כתוצאה מאכזריות בינלאומית.

במאי 2001 יצא הספר הקודם שלי “The Last Days of Israel" בעברית. לראשונה לא רק קראתי
בשמם לרוצחים של רבין אלא גם פירטתי את התוכנית שקרויה "בסדר העולמי החדש". עכשיו
הספר יוצא במהדורה שניה, בתפוצה רחבה יותר מאי פעם. רוב התגובות לספר הם: "ידעתי"
הישראלים יודעים להבחין באמת כשהיא מוצגת בפניהם. אבל התקשורת נשלטת ע"י הממסד

הפוליטי ועדיין מצנזרת את כל המידע שעשוי לפגוע באינטרסים של המנהיגים הפוליטיים.

אז יצרתי רשת תקשורת משלי, באינטרנט, ספרים והרצאות. אני מוכר את ספרי בכנסים ומכירות
ברחבי הארץ. ובסופו של דבר העבודה השתלמה. שימו לב להוכחות:

בנובמבר האחרון, בכבוד יום השנה לרצח רבין כל העיתונים הגדולים התעלמו לגמרי מהעובדה
שרוב הציבור כבר אינו מאמין לגרסת הממשלה לרצח. לעומת זאת, כל העיתונים הימניים והדתיים

פרסמו כתבות ארוכות שנוגעות לשאלות הבלתי פתורות של רצח רבין. ביניהם: מקור ראשון,
הצופה, יתד נאמן, המודיע והשבוע.

ואז המהפכה הגדולה של 26 באוקטובר: קול ישראל ניהל סקר שתוצאותיו פורסמו בתוכנית
הפופולרית של דליה יאירי. 29% מהציבור בישראל מאמין שרבין נרצח ע"י קונספירציה. ומספר

שווה של אנשים ענו שהם לא בטוחים. כלומר, יותר מחצי האוכלוסייה בישראל חושדים לפחות
שרבין נרצח בקונספירציה פוליטית. לאחר שש שנים עבודתי סוף-סוף מזיזה את דעת הקהל

הישראלי.

אותו משך זמן לפחות יידרש כדי לחשוף את הקונספירציה הרחבה יותר. הספר שלי היה המכה
הראשונה במאבק לחשיפת האמת שנראית מופרכת. הפר הזה מפרט בהרחבה גדולה יותר את

המניפולציות והמזימות של שונאי ישראל הרוצים בהשמדתה. בזמן הקריאה תזכרו שכל כתבי
הקודמים התבררו כמדויקים.

המידע בספר סופק לי ע"י כמה אנשים אמיצים, שרק מעטים מהם מוכנים להזדהות. אז אני רוצה
להודות באופן אנונימי לאיש שנתן לי ב21 באוקטובר 2000 עמודים של מסמכים רגישים על רצח

רבין. וכן אני רוצה להודות לאישה נפלאה מטורונטו שעוקבת אחרי ההתפתחויות הפוליטיות
באירופה, ובמיוחד בותיקן. ואותה תודה מעומק הלב לכל אלו שמצאו את האומץ לספק לי מידע.

כל הקוראים שלי עושים לי השראה, אך מרתה סטפנס יותר מכולם היא זו שאפשרה את עבודתי. 
דוד פרקין מצליח להפוך את הספרים שלי למוצר של ממש. הספר לא היה יוצא לאור אילולא כישוריו

של מנחם בלוך בעריכה וכישוריו של ישראל כהן בהוצאה לאור. משפחת גרינפלד פרצה את הדרך
לאמת ע"י ההוצאה לאור של הספר "מי רצח את יצחק רבין?" בעברית ורוסית. אלעזר ברנדט עורך
מבריק והוא מצליח לעשות סדר במחשבותיי. יואל בינרמן הוא הנכס מספר אחד שלי. ואין אף אחד
שעשה יותר מיעקב ורקר ואריה גלין כדי להוציא לאור את האמת על רצח רבין. אדיר זיק תומך עוד
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מההתחלה. ופרנקו לוי הוא זה שעורר את איטליה.

ברי חמיש
מודיעין, ישראל.

מבחן התוצאה. 
פ"ש 

מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד                 תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה 

  מספר    תאריך כתיבה    מחבר    האשכול  
תוכן עינינים...!!! 09.12.021 11:28פילוביץ שחף  

09.12.022 12:15פילוביץ שחף     פרק ראשון:שיעור באכזריות-גירוש המתיישבים!!

11.12.023 07:55פילוביץ שחף         כיתת הרוצחים של יש''ע...!!!

11.12.024 08:00פילוביץ שחף             לא מרחם על הר-שפי....!!!

11.12.025 08:02פילוביץ שחף                 עד ראיה לרצח רבין....!!!

11.12.026 08:04פילוביץ שחף                     מובארק בביקור בן יומיים בספרד....!!!

11.12.027 08:07פילוביץ שחף                         פרשת רבין מחוסרת הרסן גובה עוד שלושה קורבנות:

11.12.028 08:09פילוביץ שחף                             פרק שלישי:פשעים בתוך המערכת ....!!

11.12.029 08:10פילוביץ שחף                                 שלום של רוצחים....!!!

11.12.0210 08:11פילוביץ שחף                                     פשוט אמרו לא לממשלת אחדות....!!!

11.12.0211 08:12פילוביץ שחף                                         ''הם מדברים'': עדכון....!!!

11.12.0212 08:12פילוביץ שחף                                             אישור קטלני....!!!

11.12.0213 08:13פילוביץ שחף                                                 דואר נפלא, מודיעין נפלא....!!!

11.12.0214 08:14פילוביץ שחף                                                     קרוב משפחה של המנהיג הנאצי גואבל נפטר במחנה!!

11.12.0215 08:15פילוביץ שחף                                                         שקרים שקרים שקרים ועוד שקרים שקרים שקרים!!

11.12.0216 08:17פילוביץ שחף                                                             למחבל שהתפוצץ בדיסקוטק היה נהג שהוא חפרפרת...

11.12.0217 08:18פילוביץ שחף                                                                 רעיונות מעשיים....!!!

15.06.0328 12:28פילוביץ שחף                             פז גז: משפחת אייל מתה משאיפת ציאניד !!!

פרק שלישי: עידכון אחרון לפני פרסום !! 28.02.0318 00:48פילוביץ שחף  

28.02.0319 00:54פילוביץ שחף     פרק רביעי: עידכון אחרון !!

08.06.0324 10:50פילוביץ שחף         פריצת דרך....................................

30.06.0330 13:53פילוביץ שחף         הרש''פ: קשר לרצח או עלילת דם ................

עם כל הכבוד לחמיש   shlomo821:09 02.03.0320

08.06.0321 10:19פילוביץ שחף     shlomo8 ידידי: הספר יצא בעברית , קרא אותו !!

חוויה ייחודית
חווית תעופה ייחודית לכל המשפחה ולחברים, מגיל 4 עד
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הסוף לנחירות: טיפול של 15 דקות ללא ניתוח וללא התערבות פולשנית  תוצאות מהטיפול הראשון
וואלה טוב לדעת

הורים לבוגרי י"ב - הכירו את המכינה הקדם צבאית שמייצרת סיפורי הצלחה
מכינה קדם צבאית ועתודה טכנולוגית

בירת סול: מה אתם יודעים על הבירה שחוזרת לארץ?
Sol

הותר לפרסום: זה האימון המוחי שמטפל בבעיות זיכרון, תוך 90 יום
ישראל היום
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מפת הדרכים על פי בארי חמיש................... 08.06.0322 10:38פילוביץ שחף  

08.06.0323 10:47פילוביץ שחף     השחיה ארוכה הביתה............................

08.06.0325 10:53פילוביץ שחף         הכל משחק אחד גדול............................

08.06.0326 10:59פילוביץ שחף             אמרתי לך.....................................

08.06.0327 11:04פילוביץ שחף                 שתי שיחות טלפון..............................

30.07.0331 00:28פילוביץ שחף     שמעון פרס אמר את מה שבארי חמיש כתב והזהיר....

הבטחות שנשברו מאת בארי חמיש.................. 30.06.0329 11:55פילוביץ שחף  

IT'S ONLY RABIN by Barry Chamish     01.06.0490 18:19פילוביץ שחף

''... WHY DON'T YOU GO BACK TO MOROCCO'' 10.08.0332 06:04פילוביץ שחף  

EDGAR AND THE TERMINATOR by Barry Chamish     26.08.0334 05:28פילוביץ שחף

THE BIGGEST GAMBLE YET by Barry Chamish         26.08.0335 05:30פילוביץ שחף

CRIME!!!! by Barry Chamish             02.09.0336 08:01פילוביץ שחף

LIGHT MY FIRES by Barry Chamish                 03.11.0347 00:39פילוביץ שחף

04.11.0348 23:26פילוביץ שחף                     סקופ טרי טרי, מברי חמיש; תאמינו או לא.

FALLEN AND FELLED FOR GENEVA by Barry Chamis                         29.11.0350 18:24פילוביץ שחף

The Court Of Public Manipulation                             29.11.0351 18:26פילוביץ שחף

15.12.0352 18:14פילוביץ שחף     אהוד אולמרט ואומנות המניפולציה !!

THE Q IS ON THE FLOOR:THE CHEATING OF ISRAEL     20.12.0353 20:23פילוביץ שחף

20.12.0354 20:27פילוביץ שחף         תפקיד זרם המדיה המרכזי בסכסוך במזרח התיכון

20.12.0355 20:32פילוביץ שחף             אני סתם אזרח, לא פעיל פוליטי, לא חבר מפלגה..

THE DEUTSCH DEVILS by Barry Chamish     01.01.0457 04:05פילוביץ שחף

NOTES FROM THE UNDERWORLD by Barry Chamish         13.01.0463 20:55פילוביץ שחף

DING DONG, THE BELLS ARE GONNA CHIME     23.01.0471 00:15פילוביץ שחף

PITCHING IN TO EDUCATE THE ISRAELIS     01.02.0473 00:53פילוביץ שחף

RINGWORMS by Barry Chamish     20.02.0475 16:39פילוביץ שחף

MY VALIANT READERS by Barry Chamish     26.02.0478 19:10פילוביץ שחף

Daniel Pipes is spreading the word on the internet that     27.02.0480 20:15פילוביץ שחף

''Erets Yisrael Le'Am Yisrael''     29.02.0481 13:40פילוביץ שחף

FROM HOROCHOW TO SACRAMENTO     02.03.0482 11:51פילוביץ שחף

UNDER ATTACK FROM THE RIGHT by Barry Chamish     12.03.0483 06:57פילוביץ שחף

WHY THE MADRID BOMBINGS by Barry Chamish     17.03.0485 17:11פילוביץ שחף

......WHY SHARON HAS TO PULL OUT OF GAZA......     27.03.0486 21:40פילוביץ שחף

NOT SEASICK IN MIAMI by Barry Chamish     20.05.0488 15:29פילוביץ שחף

''The Secret War Against the Settlers''     07.06.0491 19:29פילוביץ שחף

Radiations - A Review 100,000     18.08.0492 01:52פילוביץ שחף

IN THE BEGINNING THERE WAS HEBREW UNIVERSITY     29.09.0493 11:32פילוביץ שחף

29.09.0494 22:27אורן אדרי         יישר כח גדול לברי חמיש שלא קופא על השמרים.

תכנית הותיקן = ירושלים !! 10.08.0333 06:06פילוביץ שחף  

11.09.0337 03:35פילוביץ שחף     הפטריארך אירינאוס: סקס, תככים ונדל''ן

11.09.0338 03:37פילוביץ שחף         מינוי פטריארך הכנסייה היוונית-האורתודוקית....

11.09.0339 03:43פילוביץ שחף             הקשרים הנעלמים בין חצר שרון ומינוי אירינאוס!!

11.09.0340 03:49פילוביץ שחף                 הפטריארך אירינאוס = יאסר עראפת !!

11.09.0341 03:52פילוביץ שחף                     מדוע נשיא המדינה קצב קיבל את הפטריאך למרות...

11.09.0342 03:54פילוביץ שחף                         חשיפה: נמנע מחטף הונאה לטיהור שמו של אירינאוס

11.09.0343 03:59פילוביץ שחף                             גורמי הבטחון קובעים יש קשר ישיר ליאסר עראפת!!

11.09.0344 04:07פילוביץ שחף                                 נאום ראש הממשלה, מנחם בגין 20.11.1977 .......

11.09.0345 04:15פילוביץ שחף                                     נאום מתורגם של ''נשיא'' הרש''פ יאסר עראפת !!

04.11.0349 23:52פילוביץ שחף                             חשיפה בערוץ שבע: אירינאוס ניסה להבריח נשק,,,

30.12.0356 19:33פילוביץ שחף                                 ח''כ גדעון סער קיבל 1000$ במעטפה נסיון לשוחד

13.01.0462 06:47פילוביץ שחף                                     עראפת = הפטריאך = ותיקן = שר המשפטים ביילין!!

15.01.0464 19:23פילוביץ שחף                                         מינוי הפטריארך היווני – לדיון בשבוע הבא !!

16.01.0465 22:29פילוביץ שחף                                             היום נערכה פגישת הכנה בין יועצת רה''מ לבין הפטריאך

18.01.0466 17:58פילוביץ שחף                                                 ועדת שרים המליצה לאשר מינוי הפטריארך אירינאוס

18.01.0467 18:14פילוביץ שחף                                 סקס, תככים ונדל''ן/ קלמן ליבסקינד !!

18.01.0468 18:21פילוביץ שחף                                     ועוד על אירינאוס רב הפעלים .............

18.01.0469 19:13פילוביץ שחף                                         המחטף שנמנע בינואר 2002 ולא נמנע בינואר 2004 !!

19.01.0470 15:55פילוביץ שחף                                             השר זבולון אורלב: ''אינטרסים ושיכנועים במינוי הפטריארך''

03.02.0474 10:44פילוביץ שחף                                                 בג''ץ דוחה שוב את מינוי הפטריארך !!

24.02.0476 14:59פילוביץ שחף                                                     תשובת המדינה בפרשת הפטריארך !!

25.02.0477 18:51פילוביץ שחף                                                         !! בג''צ: מינוי אירינאוס יוקפא !!

27.02.0479 12:37פילוביץ שחף                                     ''פגישת קצב-אירינאוס מנוגדת להנחיות היועמ''ש''

12.03.0484 07:57פילוביץ שחף                                 דיון נוסף/''מינוי אירינאוס לעיון ביהמ''ש העליון''........

29.03.0487 21:07פילוביץ שחף                                     החלטת מינוי אירינאוס בישורת האחרונה

SOMETHING ROTTEN IN HAIFA by Barry Chamis     14.10.0346 07:30פילוביץ שחף

01.01.0458 20:12פילוביץ שחף     הותר לפירסום:האפיפיור פיוס ה-12 רצה ריבונות!!

01.01.0459 20:39פילוביץ שחף         רצח ברנדוט ימח שמו וזיכרו..............

02.01.0460 06:50פילוביץ שחף         הכנסייה היוונית – נמשכת ההסתה נגד ישראל !!

06.01.0461 17:05פילוביץ שחף     רשת פלשתינית סחרה במרמה בקרקעות בירושלים

23.01.0472 17:41פילוביץ שחף     הותיקן נהג לסרס דורות של ילדים בכדי שקולם לא ישתנה.....

29.10.0795 21:01פילוביץ שחף     ועדת שרים ממליצה לממשלה להכיר בפטריאך תיאופילוס

01.11.0796 19:11פילוביץ שחף         הפטריארך היווני אירינאוס הודח ונועל ביתו מול השוטרים

01.11.0797 19:16פילוביץ שחף         פרשת הפטריארך - אולמרט בדרכו של שרון? ופרס לא בתמונה?!
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פילוביץ שחף 
חבר מתאריך 9.2.02
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  1. תוכן עינינים...!!!  

בתגובה להודעה מספר 0
 

תוכן

הקדמה
**

פרק ראשון @ שיעור באכזריות
*******

גירוש המתיישבים

כיתת הרוצחים של יש"ע

אולי זה הזמן להקשיב

פרק שני @ רבין לא עוזב
******

הם מדברים

נחשפת קלטת מחקירת עמיר

לא מרחם על הר שפי

התנצלות על דיכוי?

הר שפי ועוד עניינים מסריחים

עד ראיה לרצח רבין

עמיר לא רצח את רבין- עכשיו זה כבר עובדה

שבוע רבין שמח

הסאגה העצובה על שרה שוורץ

עוד שלושה הרוגים במקרה רבין מחוסר הרסן

פרק שלישי @ פשעים בתוך המערכת
*********

אתה שמעת ראשון

עוד על מה שלא מספרים לנו

שלום של רוצחים

אין סיבה לחגוג את ניצחונו של שרון.

פשוט אמרו לא לממשלת אחדות

צעד מפתיע נגד פרס מתוכנן וושינגטון

"הם מדברים" : עדכון

אישור קטלני

דואר נפלא מודיעין נפלא

שקרים שקרים שקרים ןעוד שקרים שקרים שקרים.

רעיונות מעשיים

כרמי גילון: השגריר הישראלי הבא לדנמרק

פרק רביעי @ פשעים במחוץ
*******

הקשר של הותיקן נגד ישראל

הרופא האחרון של רבין ואבירי המקדש

איך דברים באמת עובדים...שוב

האם הבריטים אחראים לייסורים של ישראל

היהודים אכולי-האשמה של הסדר העולמי החדש

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsteJg2loec-FwVEGwj0f7V3wh1FZ3yQaKtaW7mV-xRq_WUASTF7CZHFh0pLMyh5CpOWR_GZ3l1yXGBODMZFQ4KJZbPWpUs85LqVU7-4hauJZfmrRRqSKeogFoQKnodLuf9-Tzno-Lh2j1o57UQaYHr5xGR8BS1jys6Ys2g2epNn_P_pb3dxUU4gL-cfwRrwr1aolKw7MWziHCzX__frpmuMmrmN5gswjrGxKqmzZi7D4ZOPUGA3u4WdhHsLhO18KyE_G9mGuTIgsQ&sai=AMfl-YSmkATjZatBBJu4GHUmU4ElIDK2KleoSRhb_kjC6pHSFCsGP56drKlr5FGOuvq7t8ovDJNFm2y45JNj3d2EiRmC6vsS6ObvdaSACcq19bLNXjrbiYnSvWjBWJAsbUqVt7ORwQ&sig=Cg0ArKJSzAaBe7K6klx0&adurl=https://ad.admitad.com/g/euert2rkxxd735634a914594ce55fc/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=list&forum=gil
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?forum=gil&mark=5150&az=previous_topic
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?forum=gil&mark=5150&az=next_topic
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=view_user_ratings&user=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=view_user_ratings&user=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=send_mesg&userid=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=user_profiles&user=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=add_buddy&user=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3&forum=gil
javascript:makeRemote('http://rotter.net/cgi-bin/forum/Lib/view_user_kartis.pl?user=%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5 %D7%A9%D7%97%D7%A3')
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התוכנית המוצלחת של העכברים

מה עומד מאחורי הגינוי האמריקאי

אפקט כדור השלג, גלי הגאות

יצירת מציאות מחודשת למען הבורים

פרק חמישי @ מפלצת חופשייה ברחבי ישראל
*********

מעשה בשתי מרכזים: החשיבה הפושעת של שמעון פרס לעומת האמת 
החומקת מתוך יצירת המופת של רבין.

עובד ב"מרכז רבין" מדבר על ההתנקשות

הם עושים את זה שוב

איך דברים באמת עובדים...שוב

אבי דיכטר- ראש השב"כ וגם סוכן מכירות של בולשיט במשרה זמנית

מגנים על פרס

תפנית מוזרה בהגנה על פרס

פרק שישי @ נסיעות לפני ואחרי 11.9 
*********

התלבטויות אחרונות לפני שאני נוסע

מי יצר את האיסלאם הקיצוני ?

מתאמנים על הפצצת ישראל ע"י הפנטגון

אנשים הופכים לחכמים יותר

ארבעים יום בלב ים

פרק שביעי @ המלחמה כבר התחילה
*********

ועכשיו, סוף המשחק

הכרונולוגיה של "תהליך השלום"

משפטו של רביב

זה הזמן להפסיק את ההגנה על ישראל

מסעדות ועוד נושאים הקשורים להתנקשות

אויב מבפנים, אויב מבחוץ

נורווגיה, האיחוד האירופאי וארה"ב- אותה מזימה, פושעים משתנים

חוזרים על תכסיסים ישנים

בשם שתי קוראים נורווגים

האש הצרפתית מעוותת את המציאות

מה מאחורי תהליך השלום

עדויות ועוד עזרה

מצאתי מודיע משב"כ

נקמה בפרס והסיבה לירי הבלתי ממוקד

ד"ר פרקוס מדבר, אבישי רביב שותק, לו רק שתק גם פרס

הקרקס במשפט רביב

אבוי, פרס הבוגד

הברית הברית תמאווה לישראל

פרק שמיני @ עד כמה רעים פעילי השלום?
********

נספח ביקורת ספרים

מבוהלים ונידונים לאבדון @ מ. ג' . נורנברג

ישראל המשתנה @ פיטר גרוס

לשים קץ להתעלמות @ הרב מרווין אנטלמן

ריח חריף @ מיכאל בר-זוהר

אינדקס
**

מבחן התוצאה. 
פ"ש 
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מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד              תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)

פילוביץ שחף 
חבר מתאריך 9.2.02

98335 הודעות, 309 מדרגים, 577 נקודות.  ראה משוב

   09.12.02   12:15   

     
  2. פרק ראשון:שיעור באכזריות-גירוש המתיישבים!!  

בתגובה להודעה מספר 1
 

פרק ראשון: שיעור באכזריות- גירוש המתיישבים!!
************

אחד מסעיפי הסכם אוסלו שנוסח ע"י אנשים כמו אורי סביר, יוסי ביילין ושמעון פרס, מבטיח
לאש"ף שליטה מלאה על כל יש"ע. זה מחייב גירוש המתיישבים המכונים מתנחלים מבתיהם.

השיטה לביצוע הדבר היא הורדת המורל בקרב המתיישבים ע"י רצח של מנהיגים פוליטיים
ורוחניים של הקהילה. הדבר הזה מצריך שיתוף פעולה בין אש"ף לקבוצה נבחרת בשב"כ. שיתוף

הפעולה ביניהם עודו קיים.

הורדת המורל ע"י רצח מנהיגים פוליטיים כמו בנימין כהנא, לא השיגה את התוצאות הרצויות
הפוך, היא חיזקה בקרב רבים את הנחישות להישאר ביש"ע. ולכן הוחרפו הצעדים נגד הקהילה

ביש"ע, כעת המדיניות היא רצח של אנשים שסבלו לאחרונה אובדן של קרוב בפעולות טרור.

הרצח של אסף הרשקוביץ הוא דוגמא כזו. הוא נרצח בדיוק באותו מקום בו מכוניתו של בנימין
כהנא חוררה ע"י 62 כדורים באוקטובר שעבר. אביו של אסף נרצח לא יותר מחודשיים לפני כן

כשנסע בכביש ליד אפרת. אח אחד נותר להגיד קדיש על אביו ואחיו. הטרגדיה של משפחת
הרשקוביץ הייתה מכה קשה לקהילת עפרה. וזה בדיוק הכוונה שהייתה מאחורי הרצח הזה.

כמו כן המקרה של נער בן 14 מתקוע. אימו שרי מנדל היא עולה חדשה. הוא וחברו עשו טיול קטן
באזור הבית שם הם נמצאו ע"י ערבים והוכו למוות. גולגלותיהם נופצו ע"י סלעים. אחרי

שהרוצחים התמוגגו למשמע זעקות הכאב של הילדים הם המשיכו וקרעו את גופותיהם בסכינים.

מאוחר יותר באותו לילה שמעתי ידיעות שטרם פורסמו בתקשורת הישראלית, נורו יריות לעבר
ביתה של שרי מנדל. הכדורים חדרו לחדר של ביתה בת התשע. אילו היא הייתה בחדר באותו רגע
גם משפחת מנדל היו מצטרפים לרשימת מקרי הרצח הכפולים. שרי מנדל הבינה את הרמז ועזבה

את ביתה בתקוע. הוא מן הסתם לא תהיה האחרונה. המשפחה שלה סומנה כקורבן, ויהיו עוד
משפחות כאלה.

עוד דוגמא היא משפחת מזרחי. ביתם עידית, בת 21, נורתה למוות כשנסעה ליד היישוב מכמש.
אחיה נהרג במבצע צבאי לא הרבה לפני כן. רק אח אחד נותר. בהלוויתה של עידית מספיד בלתי
קרוא הציע להסכים לשלום של עראפת בתנאים שעראפת מציע. הורדת המורל נמשכת. השיטות

הם מזעזעות ואיומות. אלו שרוצים להפקיע את ארץ ישראל מידי עם ישראל הם חסרי גבולות
מוסריים.

קחו לדוגמא את עמיחי יפרח הוא ושלושה מחבריו שיחקו במתנ"ס של נצר חזני, ברצועת עזה,
כאשר פתאום נופלת עליהם מרגמה. שלושה שבועות לאחר מכן עמיחי חוזר הביתה מבית

החולים. יום למחרת נופלת מרגמה על ביתו.

וזה לא מקרה. תתקשרו למומחים בסטטיסטיקה ותבררו מה הסיכוי שמקרי טרגדיה כפולים כאלה
יתרחשו. אחר כך תפנימו שכדי לבצע מקרי רצח כאלה הערבים זקוקים למידע מדויק לגבי המיקום

של הקורבנות. הערבים לא יכולים לאסוף מידע כזה בעצמם, זה מבצע שרק המודיעין הישראלי
יכול לעזור להם בו. כך מושגות התוצאות רוויות הדמים הרצויות להם.

האכזריות ביש"ע עוברת את כל הגבולות המוסריים, כך שאפילו ירי על תינוקת בת 10 חודשים
בזרועות אמה נחשב כבר ללגיטימי. הצלף שירה את יריות המוות האלה הוא ללא ספק בוגר קורסי

האימונים של הCIA בושינגטון. תוכנית אימונים זו נפתחה בעקבות המלצותיו של ג'ורג' טנט
.CIAהמתווך במזה"ת מטעם ה

כיתת הצלפים שמבצעת את הרציחות האלה המתפת פעולה עם גורמים בשב"כ הישראלי. מאז
1993 הם מקבלים פקודות מפרס. ועצם הקיום שלהם הוא רעיון של סגנו של פרס, יוסי ביילין.

עראפת עדיין משחק בתפקידו למרות ההדלפות לתקשרות שהוא כבר אינו שולט על הכוחות ברות
הפלשתינאית. כל השנים האלה הוא שרד ע"י מילוי תפקידו וציות למפקדיו. וגם עכשיו, הוטל עליו
לגרום למלחמה הבאה באזור המזה"ת והוא ממלא את תפקידו לשביעות רצונם של מפקדיו. אלו

שרוצים לדעת מי הם אדוניו יכולים לקרוא בספרי אני קורא בשמם לגורמים הזרים שכפו תהלך
שלום מדומה על מדינת ישראל כיוון שידעו שזה יוביל למלחמה עד סוף המילניום. כתבתי גם

בהרחבה על הגיוס של התקשורת הבינלאומית לצורך הכפשת שמה של מדינת ישראל. הקוראים
יגלו שמעט מאוד מתחזיותי התבררו כמוטעים.

עכשיו כשהשטח בוער התקשורת אכן איבדה כל מוסריות בדיווחיה נגד ישראל. עראפת מכניס את
ישראל לפינה כך שישראל חייבת לצאת למלחמה על מנת להנצל. העולם כבר מקבל כלגיטימי את

התביעה הפלשתינאית לאדמות של מדינת ישראל. הקהילה המדוכאת של יש,ע כבר לא תאבק
כשיפנו את בתיהם וחייהם. ועדיין הם יסרבו להאמין לאמת סביב מה שקורה להם.

אני מעדיף ללכת צעד צעד. נתבקשתי ע"י רבים להוכיח את טענותי שיש כיתת רוצחים מטעם
הCIA ואש"ף שאחראית להורדת המורל ביש"ע ע"י מקרי רצח כפולים, ובכך לזרז את תהליך

פינוי המתיישבים.

אז בואו נתחיל עם ג'ורג' טנט. הוא מונה בתקופתו של פרס ע"י ראש הCIA ג'ון דיוטש להיות
מתווך בין אש"ף למדינת ישראל. שמעון פרס ןג'ורג' טנט, המרגל של הCIA הגיעו להסכם. פרס

אישר את שליחת 40 שוטרים פלשתינאים לאימוני צליפה מתקדמים. פרט זה דווח בתקשורת
הישראלית אך לא הושם עליו דגש כלל למרות משמעותו הכבדה.

בוירג'ניה הצלפים הטובים ביותר, בעלי הגישה המשוחררת ביותר כלפי רצח, נבחרו להיות חברים
בכיתת הרוצחים. המבצעים שלהם נבחרים ע"י הCIA וקבוצה קטנה וכמעט עצמאית בשב"כ.
הקבוצה הזו בשב"כ מוגבלת לקצינים נבחרים שנאמנים לשמאל הקיצוני. אותה קבוצה הייתה
עסוקה במשך השנים האחרונות בארגון מבצעים להכפשת שמו של הימין והיא אף אירגנה את

הפללת יגאל עמיר ברצח רבין, הפללת ד"ר ברוך גולדשטיין בטבח החברון, הפללת האחים קהלני
בניסיון לבצע טבח שהם לא שמעו עליו מעולם, ועוד.

היחיד הדבר השחורה העבודה את לבצע רג'וב ג'בריל של בפיקודו לרוצחים נותנת הזו הקבוצה
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ד ח וב לבצע את העבודה השחורה. הדבר ה ל רג בר קודו של ג ם בפ הקבוצה הזו נותנת לרוצח
שמוטל על הקבוצה מהשב"כ הוא סיפוק מ ידע לגבי מיקומם של הקורבנות. את שאר העבודה

השחורה עושה כיתת הרוצחים שלך ג'יבריל רג'וב. סימן אחד לקשר הזה הודלף לעיתון הדתי כל
השבוע ע"י גורם ממשלתי בכיר. הוא טען שאחרי שיואב קוריאל איים שהוא יגלה את האמת
מדועה של על רצח רבין, כרמי גילון דאג להשתקתו הסופית. הוא לא מצא סוכן שב"כ שמוכן

להרוג את עתיתו אז הוא ביקש מכיתת הרוצחים של רג'וב לבצע את הרצח. הוא רק סיפק להם את
המידע על מיקומו של הקורבן.

בואו נעשה עצירה קצרה. עד כה רוב המידע מבוסס על פירסומים בתקשורת. העובדה שפרס שלח
40 מחבלים מאש"ף לאימונים מתקדמים פורסמה פעמים רבות בתקשורת הישראלית. כמובן

שכולם האמינו לפרס שצלפים אלו יכוונו אצת נשקם רק לעבר מחבלים מהחמאס והג'הד
האסלאמי וכך בעצם יקדמו את תהליך השלום.

בקשר לדיווח על יואב קוריאל, אני מכיר את אשר צוקרמן המו"ל של העיתון ואני יודע שהוא אדם
אחראי. ובנוסף דיווחיו ( שמגיעים בעיקר מעובדים חרדים בתיך מערכת הממשלה) הם מהימנים.

עוד דוגמא לדיווחיו הנכונים הוא הדיווח שרופאיו של רבין סבלו ממחלה מגבילה חסרת פשר.
הדיווח הזה אושר ע"י עמיתים של הרופאים האלה שנכחו בהרצאות שלי.

אני מקבל את צוקרמן כעיתונאי אמין. ואותו דבר לגבי סטיב רודמן. ב1994 הוא היה כתב לענייני
ביטחון בג'רוסלם פוסט. היום הוא כותב במספר בטאונים בענייני צבא ובטחון וביניהם הבטאון:

”Jane’s“

באותו זמן הייתי אחד מעורכי העלון “Inside Israel". יום אחד קיבלית טלפון מאדם הטען שיש
בידו שידורים מתוך שיחות השלום באוסלו. שידורים אלו התבררו כאמיתיים ומזעזעים. סיפרתי

לשותפי על הטלפון ופגשנו את המתקשר בלובי של מלון הילטון בירושלים.

המתקשר סיפר שהוא מייצג "עובד בכיר באחד ממשרדי הממשלה". סיפור זה התברר כנכון.
פגשתי את אותו עובד משרד ממשלה במשרדו וגם ראיתי את תמונתו פעמים רבות בעיתונים.

המתקשר נתן לי כמה מסמכים שקראתי ולא האמנתי. היו שם קטעים שתיארו רצח מכוון של ראשי
ההתישבות ביש,ע כדי לאפשר פינוי קל יותר של ההתיישבות. המתקשר אמר לי שהוא נתן את

המסמכים לסטיב רודמן מהג'רוסלם פוסט ושהוא חוקר את הסיפור כבר שלושה חודשים.
המתקשר ביקש שאנחנו נפרסם את החומר שהפוסט לא מוכן לגעת בו. אמרתי לו שאני צריך לנהל

חקירה משלי.

התקשרתי לרודמן והוא אישר את הסיפור. הפוסט אכן חוקר את הסיפור כבר שלושה חודשים.
אותו מתקשר התברר כאמין. כמה ימים לאחר מכן הסיפור של רודמן הופיע בעמוד הראשון של
הפוסט. בכתבה זו פורספ שהסכם אוסלו , כפי שהוא מנוסח ע"י יוסי ביילין , מחייב את נסיגת

ישראל מעבר לגבולות 67 ופינוי כל במתיישבים.

משרד החוץ נכנס ללחץ וביטל את כל המנויים שלו לעיתון ברחבי העולם. זה עלה לעיתון
50,000$ אך הוא לא חזר בו והעיתון לא נתבע. המתקשר עבר מספיק מבחנים מבחינתי והחלטנו

לפרסם את מה שהוא אמר לנו בגיליון נבא של העלון שלנו “ Inside Israel" מאז אותו דיווח
פורסם שוב בספר שלי :

המסמכים שהפוסט לא היה מוכן לפרסם כללו את האשמתו של יוסי ביילין, יד ימינו של פרס,
באישור התוכנית שדלקמן עם אבו-מאזן מאש"ף:

התוכנית של משרז החוץ לגבי מדינת ישראל רשומה במסמך שניסח ביילין עצמוץ מסמך זה קרוי:
“The Palestine Intrim Self -Government Agreement" (PISGA) המטרה של התוכנית

הזו היא השבת מדינת ישראל לגבולות 49 ויצירת ישות פלשתינאית שלבסוף תהפוך למדינה
פלשתינאית, וכן מימוש זכות השיבה של כל הפלשתינאים ליצירת לאום חדש.

תוכניתו של ביילין שואפת לפינוי כל היהודים מעבר לקו הירוק. לפני היהיה אפשר לבצע את
התוכנית הזו צריך לנטרל את ההתנגדות מצד המתיישבים. ביילין מודע לזה שהמתיישבים

היהודים יאבקו נגד תוכניותיו ושתהיה להם תמיכה נרחבת ברחבי המדינה. לכן הפינוי צריך
להתרחש בשלבים.

שלב ראשון הוא פירוק הנשק של המתיישבים. בשלב זה כשהמתיישבים לא יוכלו להגן על עצמם
הנוכחות הצבאית ביש"ע תןפחת באופן משמעותי. דבר זה יוביל לעליה במספר הפיגועים ביש"ע

ויגרום לתחושות פחד וחוסו אונים בקרב המתיישבים. דבר זה יגרום לתושבים הנחושים פחות
להבהל, למכור את בתיהם ולעזוב את יש"ע. זה יוביל לירידה משמעותית במחירי הבתים ביש"ע.

בשלב זה הממשלה תציע לקנות את כל הבתים במחיר השוק.

כדי לאפשר את התוכנית הזו אושר לביילין שימוש בחלק מזרועות המודיעין.

המשך ביצוע התוכנית כולל את הצגת המתיישבים כמפלצות ע"י התקשורת, וסתימת פיות
המתנגדים. התוכנית התחילנ לצאת לפועל בפבואר 1994 אז הותקפו שלושה מנהיגים פוליטיים

של הימין. מרים לפיד, הרביעית ברשימת מולדת שכלה את בעלה ובנה באש צלפים. מאז היא
חזרה לגור בתוך מחומי הקו הרוק. דוד אקסלרוד שרד התקת ע"י סכין. וראש המפד"ל הרב חיים

דרוקמןשרד התקפת צלפים על מכוניתו, אך הנהג שלו נורה ומת. זמן קצר לאחר מכן ד"ר ברוך
גולדשטיין הובל למערת המכפלה והופלל שם בטבח 50 ערבים.

אני לא סתם מאשים. קראתי את כל העדויות על הטבח במערת המכפלה. ואף לא עד אחד, יהודי
או ערבי, טוען שראה יורה בודד. וזוהי רק ההתחלה. פרטים נוספים בספר שלי....!!

אבל למרות כל ההרס, התוכנית של ביילין לא הצליחה. לכן לאחרונה התוכנית התקדמה צעד
נוסף. כעת המטרה היא הורדת המורל של המתיישבים ע"י רצח של אנשים ששכלו בעבר קרוב

ע"י פעולות טרור וכן ע"י התעללות בקורבנות ואכזריות לשמה שהולכת רחוק עד כדי ירי של
תינוקת בזרועות אמה.

בתקווה להקלת הכאב של הקורבנות אני אצביע על השותפים הבכירים בכיתת הרוצחים הזו.
בשלב זה אני עשוי לאבד את אמינותי בפני הקוראים כי הדברים עשויים להראות מטורפים מכדי

להיות אמת.

מבחן התוצאה. 
פ"ש 
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  3. כיתת הרוצחים של יש''ע...!!!  

בתגובה להודעה מספר 2
 

כיתת הרוצחים של יש"ע...:-
*****

כיתת הרוצחים הנוכחית ממשיכה את דרכה של הקודמת שנוהלה ע"י כרמי גילון והפרובוקטור
אבישי רביב שנתפס. תפקידה של הכיתה הקודמת היה הכפשת הימין. דחיית שפפטו של רביב

שוב ושוב היא בגלל הפחד שייחשף עניין כיתת הרוצחים הקודמת. היתכן שגילון עדיין אחראי על
המבצעים האלה היום? אחרי הכל הוא כבר פוטר מהשב"כ. אם זה נכון, כיתת הרוצחים הזו

מנוהלת ישירות מתוך מרכז פרס לשלום. וכפי שנמסר לי זה אינו בלתי אפשרי.

אלי ברק הוא זה שהיהל את הכיתה הקודמת שתפקידה היה התכסיסים המלוכלכים. הוא עדיין
נמצא בשב"כ והוא משוגע ואלים כתמיד. כלומר, הוא עדיין מנהל את כיתת הרוצחים.

עלה גם רעיון שסוכן שב"כ נוסף ג. בן עמי הוא שותף למזימות של הכיתה של גילון, ושיש לו
תפקיד בכיר גם עכשיו. ( ראו בספר...............)

התוכנית של ביילין מצריכה שיתוף פעולה עם גורמי המודיעין. שלושה מגורמים אלו הם כנראה:

סגן אלוף במיל. ישראל בלומנטל. הוא פיקד על מבצעי הכפשה רבים למען הכיתה הקודמת,
כולל הפללת 17 נערים בשותפות במחתרת שלא קיימת. וכן הפללת האחים קהלני בבחצןע טבח

שמעולם לא היה להם כוונה לבצע.

אלוף משנה שלמה מופז, אחיו של הרמטכ"ל, הוא קצין מודיעין שידוע שנפגש 
עם ברוך גולדשטיין ערב הטבח......................................

שלמה אדלשטיין, קצין קישור שיתכן שתיאם את עניין הטבע בחברון או לפחות שיקר ללא הרף
לועדת היקירה של הממשלה על הטבח. ידוע בודאות שלמרות הנהלים הג'יפ הצבאי שלו אסף

את גולדשטיין ולקח אותו להתפלל במערת המכפלה. ושוב זה רק ההתחלה.

אלו הגורמים הבכירים ביותר. הם מניחים לאחרים לבצע בפועל את הרציחות, והם נשארים
כביכול נקיים. ג'יבריל רג'וב בהכרח עומד בראש הצלפים של אש"ף. רק עליו ניתן לסמוך לביצעו

משימה כזו. הקשר שלו לישראלים הוא דרך סגן ראש השב"כ לשעבר, יוסי גינוסר. גינוסר הוא
השליח נאישי של רג'וב לפרס. יש לו ולרג'וב אינטרסים כלכליים משותפים, ביניהם הקזינו,

הרווחי לשעבר, ביריחו.

ידוע לנו רק על חבר אחד של כיתת הרוצחים שמש מוציא לפועל את הרצח. הוא יורם רובין.
שלושה ימים לפני יומו האחרון של רבין המאבטח הקבוע שלו, צחי, נשלח למשימה מיותרת

בחו"ל. הוא הוחלף ע"י רובין שירה הרבין שלושה כדורים בגב. וזה ידוע לנו בלי צל של ספק. וכל
העדויות לזה נמצאות בספר שלי : "מי רצח את יצחק רבין?" לטובת אלו שקראו כבר את ספרי

לא אחזור כאן על הפרטים. ובכל מקרה, בשלב זה יש מעטים בלבד שמפקפקים באמיתןת דברי.

עכשיו מגיע הקטע שבדרך כלל קשה לאנשים לקבל. כבר שנים אני מסביר שצוות חשיבה בן
3800 איש במנהטן שנקרא Council on Foreign Relations (CFR) מתכנן את השמדת

מדינת ישראל. הפצתי את הדוחות שלהם משנת 1997 ועדיין אנשים מסרבים להאמין לדברי. יש
בידי הCFR כוח רב. כל מזכירי המדינה האמריקאים עד כה היו חברים בCFR וכל הנשיאים היו
בעלי ברית של הCFR. ובדוח שפרסמתי מופיע תוכנית של הCFR להחזיר את ישראל לגבולות

1949 וגירוש המתיישבים.

נמצא מול עיני רשימת החברים בCFR. תזכרו שראש הCIA ג'ון דיוטש מינה את ג'ורג' טנט
למתווך בבין ישראל לרשות הפלשתינאית. ג'ון דיוטש נמצא ברשימת הCFR. וכן, מצוי ג'ורג'

טנט האחד והיחד. הלא הוא זה שיצר את כיתת הצלפים של אש"ף.

כן, הCIA עושה את רצונו של הCFR ובמקרה של ישראל דרך שליחיו הנאמנים ג'ון דיוטש
וג'ורג' טנט. והם עושים ביש"ע את מה שהם עושים בכל מקום בו הם נמצאים. הנה אינדיקציה

CIAבעולם. הדיווח הבא מובא מתוך ..................... שחוקר את מבצעי ה CIAלמעשי ה
בגואטמלה:

"נוכחנו לדעת שסוכני הCIA נטלו חלק פעיל בארגון פיקוד או שותפות בהפרות קשות של זכויות
אדם ביניהם: התנקשות, הוצאה להורג, חטיפות ועינויים. וכל זאת בזמן היותם סוכנים, ומפקדת

הCIA הייתה מודעת למעשיהם.

גורמים ממשלתיים של גואטמלה שהיו מתווכים של הCIA נטלו גם הם חלק בהפרות זכויות
האדם או בטשטוש הראיות להפרות אלו..."

עכשיו אצלינו יש סטכני CIA, אש"ף, הוצאות להורג, התנקשויות, חטיפות, ועינויים, בידיוק כמו
בגואטמלה. וזה בהסכמת כמה יהודים בעלי כוח מושחתים לגמרי.

זה ברור לגמרי. גל האלימות נגד המתישבים הוא מכוון. כיתת הצלפים של אש"ף שןרצת בארץ.

ו"פעילי השלום" נחושים בדעתם לממש את זממם, ואין זה משנה כמה מתנחלים יעמדו בדרכם.

אולי זה הזמן להקשיב מתוך חדשות ערוץ שבע...:-
*********

לפחות שתי הרוגים היום בגל הגובר של פיגועים

דמים בדמים נגעו ( הושע ד,ב) תושבי אפרת שבגוש עציון יצאו למסע ההלוויה של קורבן טרור
של הבוקר והם עצמם נפלו קורבן לאש מרצחים. קצין הבטחון של אזור השרון, גלעד זר, נרצח

היום בידי איש פתח ליד אפרת. מותו נקבע במקום לאחר שנורו שתי צרורות לעבר מכוניתו
בכביש עוקף שכם, בין קדומים ליצהר. נמצאו כארבעים תרמילים ריקים באזור מכוניתו.

ההתקפה התבצעה ליד הכפר הערבי ג'יט, וכנראה שהרוצחים ברחו לשכם. למרות שזר נסע
ברכב שניכר שהוא צבאי, סגן אלוף בני גנץ מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון טוען שלא הייתה

כוונה לפגוע ספציפית בזר.

הקורבן גלעד זר נפצע בצורה דומה לפני כחודשיים. הוא תושב איתמר, מותיר אחריו שמונה
יתומים. אביו, משה זר, היה אחד מראשוני המתיישבים בשומרון.

של קיומה על שדיווחתי יודעים אותם שקראו אלו הקודמים. בפרקים הכתוב על אחזור לא אני
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ומה של ווחת על ק ם שד ודע ם. אלו שקראו אותם  ם הקודמ אנ לא אחזור על הכתוב בפרק
כיתת רוצחים שמנוהלת ע"י ג'יבריל רג'וב בתיאום עם שפעילי השלום, יוסי ביילין ושמעון פרס.

ושהתפקיד שלה היה בהתחלה חיסול של מנהיגי יש"ע ועכשיו התפקיד שלה הוא רציחת אנשים
ששכלו בעבר קרוב בפיגועי טרור. המטרה היא הורדת המורל בקרב תושבי יש"ע כדי להקל

בסופו של דבר על פינוי המתיישבים. צה"ל מפחית את נוכחותו בכבישי יש"ע וכך מאפשר
שהרוצחים לעולם לא ייתפסו בשעת מעשה או לאחריו. הפשעים יכוסו ע" התקשורת הישראלית

.CFRוהבינלאומית, והכל בסופו של דבר מנוהל ע"י ה

זהו סיכום טענותיי. מה עוג צריך כדי לשכנע את הקורבנות לפקוח את עיניהם ולהבין מה באמת
קורה להם.

גלעד זר נורה לפני חודשיים ועכשיו סיימו את המלאכה. הוא נבחר כי מותו גורם לפחד בקרב
התושבים. אם אפשר לירות פעמיים בהפרש של חודשיים על קצין הבטחון אז אף אחד לא יכול
להרגיש בטוח. עוד אחד ממנהיגי יש"ע חוסל, ומפקד כוחות צה"ל מכחיש שהוא נבחר בכוונה

תחילה.

הוא כן נבחר בכוונה תחילה! הצלפים המקצוענים ירו במכוניתו 40 כדורים ואחר כך יגשו אליו
וירו לו שוב בראש כדי לוודא את מותו. זה לא טרור מקרי, זה רצח בכוונה תחילה. ובלי מידע

מדויק על מקום המצאו של זר, מאנשי הצד הישראלי של הרוצחים, רצח בזה לא היה מתאפשר.

תחשבו על העובדות האלה. תקחו את הזמן. עכשיו אולי אתם מוכנים לראות את התמונה
השלמה יותר.

לפני כמה ימים העיתון מקור ראשון דיווח על ההתקפת הטנקים על ביתו של ג'יבריל רג'וב.
הכתבה בעיתון טענה שהמטרה בהתקפה זו הייתה שיפור התדמית של רג'וב בקרב

ה***************************************************************

USA TODAY" , îúéå ÷ìîï ùçùó“ מא של כתב העיתון***************************************
àú äîãéðéåú ùì àù"ó ìäáéà éìãéí ìäéú÷ìåéåú ëãé ìâøåí ìäæãäåú áéðìàåîéú òí

äôìùúéðàéí. øàù øùú “ABC News" îñø àú ùîå ùì ÷ìîï ìàù"ó åäí àééîå òìéå ùéòæåá
àú äàøõ àå ùéøâéù òì òöîå àú ëåçå ùì àù"ó. òåã øùú ùòìéä ãï ìåøã

......................äéà

בתוך כל ההפכה אנחנו מאבדים סיפור. שלושה כתבים, אמריקאי בריטי וערבי נחטפו ברצועת
עזה ושוחררו כעבור שלוש שעות, לאחר שהגיעו להסכם עם שוביהם. עכשיו אני פותח את

.CFR åùí áòîåã 92 îåôéò ùîå ùì øàù øùú ABC áò"îהדיווח השנתי האחרון של ה

זוהי דוגמא קטנה איך אש"ף מגן על עצמו מפני תקשורת בינלאומית. עכשיו נראה איך
התקשורת הישראלית שותפה גם היא להריסה של יש"ע. בשעה 7:30 בערב ערוץ אחד, הערוץ
הממשלתי, משרד תוכנית אקטואליה שמנתחת את אירועי היום. היום הדובר המרכזי היה מוטי

קירשנבאום, המנכ"ל לשעבר של הערוץ. הוא טען בתוקף שאי אפשר להגן על מתיישבי יש"ע
ותוך כמה חודשים צריך לפנות את כל ההתיישבות.

בואו נזכר במעשיו של קירשנבאום בין 1993 ועד לרצח רבין. הוא אישר לשידור ידיעות כוזבות
לגבי הפעילות של ארגון אי"ל שממנה יצא יגאל המואשם ברצח רבין. הוא היה עסוק בהפיכת

אבישי רביב למנהיג ימני קיצוני טיפוסי ע"י שידוריו המבוימים על מחנות אימונים וטכסי השבעה
של אי"ל.

ובמקום לעמוד למשפט על ניצול מחפיר של תפקידו הוא מדבר כעת בטלויזיה ומפחיד את
המתיישבים במתיהם. ואיך מגיבים הקורבנות של קירשנבאום פרס ביילין? 

הם מאשימים את צה"ל ברשלנות ותולים הכל בהפסקת האש של שרון. לא יאומן אבל הם עדיין
.CFR åäöáà òãééï øåöéí áäâðúíחושבים ששרון המושחת ע"י ה

כדאי שיוציא את הרעיון הזה מראשם מהר. ויתחילו להגן על עצמם. בשלב ראשון הם יכולים
לפטרל בכבישים שלהם, כיוון שאף אחד אחר לא עושה את זה.

Jewish Voice and Opinion" áðéå â'øæé ôøñí ëúáä“ העוורון לא יאומן. העיתון הימני
àøåëä ùèåòðú ùáåà äåà éãéã ìéùøàì. äòåøëú îåãòú äéèá ìîæéîä ùì äCFR ðâã

éùøàì. äéà éåãòú ùîùôçú áåù äí äîééñãéí ùì äCFR. äéà éåãòú ùôàååì, ö'éðé, åáì
î÷åøáéå ùì áåù äí çáøéí áCFR. äéà éåãòú ùéåòöéí ä÷øåáéí ùì áåù ìòðééðé

äîæä"ú äí ùúé éäåãéí çáøé äCFR ùîæãäéí ìçìåèéï òí äôìùúéðàéí, ãðéàì ÷åøöø,
åøéö'àøã äàñ. ëì îä ùäòåøëú öøéëä ìòùåú äåà ìäñúëì áñôø äùðä ùì äCFR äùí ùì

åøöø îåôéò ùí áòîåã 150 åäùí ùì äàñ î÷ופיע בעמוד 148.

CFR ìâáé éùøàì äéà äçæøúä ìâáåìåú 1948 åçìå÷úאנחנו יודעים שהמדיניות של ה
éøåùìéí. ëì øàùé äàéøâåðéí äéäåãéí áàøä"á ëåìì áøåðôîï, ìåãø, ñééâîï, äí çáøé

äCFR. äùáåò îåøèåï öå÷øîï îåðä ìøàù ëì äàéøâåðéí äéäåãéí áàøä"á. áòîåã 159 ùì
.äãéååç äùðúé ùì äCFR îåôéò ùîå ùì îåøèåï öå÷øîï

CFR. äéåòõ äî÷åøá ìðùéàאז בואו נחשוב על זה. השגריר האמריקאי החדש הוא חבר ה
áåù, äàñ, äåà âí çáø äCFR. îæëéø äîãéðä ôàååì äåà âí ëï çáø CFR. åëîåáï øàù ëì

.äàéøâåðéí äéäåãéí äàîøé÷àéí, öå÷øîï, äåà çáø äCFR

יש 3800 חברים בCFR. äîãéðéåú äîúåòãú åäîåöäøú ùì ðCFR הוא פינוי מןחלט של כל
CIA åäîøâì ùì äCIA, â'åøâ' èðè âí äí çáøé äCFR. áùðú 1996 èðè åùîòåïיש"ע. ראש ה

ôøñ àéøâðå àú ùìéçú 40 öìôéí ìàéîåðéí îú÷ãîéí áåéøâ'éðéä. ùí äí ìîãå àú ëì
.äùéèåú ùì äCIA ìôéøå÷ àåîä îáôðéí. àðé áèåç ùäîåøéí ùìäí áåéøâ'éðéä âàéí áäí

כמובן שאותם צלפים תלויים לגמרי בקצינים הישראלים והפלשתינאים שמספקים להם מידע
אודות מקום הימצאם של הקורבנות ומאפשרים לצלפים נתיבי מילוט. כך שלעולם לא ייעשה צדק

עם רוצחים אלו.

לצערי המשפחה והשכנים של הקורבנות ייארגנו עוד הפגנת מחאה ויידרשו מהממשלה והצבא
להגן עליהם. הם יתחננו שיאפשרו לצה"ל להכות בעוז ולסיים את שפיכות הדמים. והם יבזבזו

את זמנם מתוך האמונה שהארץ שלהם היא דמוקרטיה.

יש דרך אחד יחידה להציל את יש"ע. והיא ע"י חשיפת פשעיהם של כל פעילי השלום וכך וגרום
לסילוקם מתפקידם הציבורי. הם אירגנו את הרצח והותירו הרבה ראיות נגדם. אם הרצח יחקר
וצדק ייעשה זה הסוף שלהם. יותר יעיל במקום להפגין מול הכנסת בדרישה לתת לצה"ל להגן

על המתיישבים, להפגין מול המשרד של עורך הדין הראשי בדרישה לחקור מחדש את רצח רבין.

מבחן התוצאה. 
פ"ש 
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  4. לא מרחם על הר-שפי....!!!  

בתגובה להודעה מספר 3
 

לא מרחם על הר-שפי...:-
*******

מרגלית הר שפי פנתה לבית המשפט העליון בבקשה לערער על הרשעתה באי מניעת רצח
רבין, בית המשפט דחה את בקשתה. אז היא נשלחה לכלא לתשעה חודשים. אבל אני לא

מרחם עליה בכלל. וזו הסיבה:

זמן קצר אחרי הרצח מרגלית הר שפי נעצרה ולא רק בגלל הקשר שלה לעמיר. זמן קצר אחרי
מאסרה, הפרובוקטור אבישי רביב הורשה להכנס לתאה וזאת בניגוד לנוהלי בית הכלא

שאוסרים על עירוב המינים. דבר שכזה מעיד שכנראה יש לה קשרים משלה בשב"כ.

קשרים כאלה היו גם לדודה- הרב בני אלון. הוא כעת יושב בממשלה של שרון. ימים ספורים
לאחר מעצרה של הר-שפי הוא יצא בהכרזה שאבישי רביב, חברו הטוב של יגאל עמיר מארגון

אי"ל, הוא בעצם סוכן שב"כ וכן שארגון אי"ל מופעל ע"י השב"כ. מניין לו המידע הזה?

הוא ידע מכיוון שהוא עבד עם רביב. ויש לי עדים מהימנים שמאשרים את העובדה הזו. אלון
נהג להסתובב ליד חברה' צעיריים בהפגנות ולעשות להם הכרות עם אבישי רביב. צעיר אחד

מאי"ל אמר לי:

" הייתי בהפגנת מחאה אחת מחוץ לאורינט האוס. בני אלון ניגש אלי ואמר ' אתה חייב לפגוש
את האיש הזה' הוא הכיר לי את רביב. הוא שידך ביני לבינו. בגללו, יכולתי אני להיות במקומו

של יגאל עמיר."

בשלב מוקדם במחקר שלי עבדתי עם שתי צלמים, מרב קוטורזה ואלון אילת, הם התבררו
כבלתי ראויים לתפקידם. אבל הם כן הצליחו לחשוף כמה דברים מעניינים ואחד מהם היה
בפגישה עם בני אלון. הוא סיפר להם שכמה חודשים לפני הרצח יצחק שמיר התקשר אליו

ואמר לו:

הם מתכננים עוד ארלוזרוב. הם הולכים לרצוח את רבין ולהאשים את הימין. והפעם לא נחזור
לשלטון למשך 50 שנה. אני רוצה שתזהה בקהילה שלך רוצחים פוטנציאלים, ותמנע את

הרצח."

אלון סירב לחזור על הצהרתו בפני המצלמות. אך יש לי שתי עדים ששמעו את דבריו.

מרגלית הר-שפי, הפעילה פוליטית בקמפוס בר-אילן התחילה להסתובב עם שתי סוכני שב"כ.
עמיר היה הרכז החברתי והדובר הראשי של אירגון אי"ל. התפקיד שלו היה למשוך אליו

צעיריים אידיאליסטים המתנגדים להסכמי אוסלו, ולהפוך אותם לפושעים חמומי מוח. הצעירים
שהוא שבה בדבריו בשבתות סמינריון והרצאות בישיבות נמסרו לבסוף לידיהם של רביב

וארגון אי"ל.

לעמיר ולבני אלון היה אותו תפקיד בשב"כ , ואני חושד שמרגלית הר שפי בצעה תפקיד דומה.
העליתי את השערותי בכנס בנושא רצח רבין שהתקיים בירושלים. בקהל ישבה הסבתא של

מרגלית הר-שפי, הגברת פנינה פלי.

היא ניגשה אלי בסוף ההרצאה , המיגה את עצמה ואמרה: "אתה צודק לגבי בני ומרגלית אבל
אתה טועה לגבי למה הם עשו את מה שעשו" מיד לקחתי אותה הצידה וביקשתי שתסביר את

דבריה. והיא המשיכה: " הם היו אמורים לעשות דבר טוב, למנוע התנקשות. הם לא ידעו
שהשב"כ מנצל אותם"

רבים ניגשו אלי בסוף ההרצאה כדי לשאול שאלות. ביקשתי מגברת פלי להמתין עד סוף
הכנס. אך הוא נמשך זמן רב והיא הלכה בנתיים ןנאלצתי להסתפק בשיחתנו הקצרה. אבל אני

חושב שדבריה היו נכונים ונבונים.

בני אלון מהרגע הראשון פעל לחשיפת האמת בנוגע לרצח רבין. הוא העיד בועדת שמגר על
פעולותיו של רביב. ומאז מעולם לא חזר לדבר על הנושא הזה בפומבי, למיטב ידיעתי. אך

אשתו אמונה המשיכה לפעול לגילוי האמת. היא אספה גזרי עיתוון על רביב ויצרה מהם תיק
מדשיע אחד שנקרא "תיק רביב", ומאז גם היא נמנעת מפעילות לחשיפת האמת.

משפחת בני אלון מודעית לפעולותיו של רביב ולרקע המיסתורי של רצח רבין, אך הם לא
עוזרים למרגלית בשום דרך. ההפך. האח השמאלני של בני אלון מונה לעורך הדין של מרגלית.

ובנקום להגן עליה הוא רק סיבך אותה יותר.

הוא הנחה את מרגלית להדגיש את העובדה שהיא הלכה לשאול את הרב שלה לגבי הצדקה
הלכתית למעשיו של עמיר, וזוהי כביכול ההוכחה שהיא לא לקחה ברצינות את איומיו של

עמיר. הוא הוליך אותה למלכודת. אם היא הלכה לשאול רב, ברור שהיא כן לקחה ברצינות את
דבריו של עמיר. ובמקרה זה ברור שהיא הייתה צריכה להודיע למשטרה על כוונותיו של עמיר.
וכיוון שהיא לא דיווחה למשטרה, היא אשמה באי מניעת פשע. ובית המשפט אכן הרשיע אותה

בזה.

בפועל למרגלית הר-שפי הייתה ההגנה המושלמת, היא לא אשמה באי מניעת פשעיו של יגאל
עמיר כי יגאל עמיר לא ביצע אף פשע. אין אף בית משפט הגון בעולם שהיה מרשיע את יגאל

עמיר כי אין טיפת ראיות נגדו. לעומת זאת יש ראיות רבות מאוד נגד יורם רובין, המאבטח של
רבין, וכמעט אותה כמות ראיות נגד פרס שהורה לבצע את הרצח.

מרגלית הר-שפי ומשפחתה קיבלו הרבה מסמכים גדושים בראיות. אילו באמת רצו למנוע את
ישיבתה בכלא של מרגלית הר-שפי הם היו מנצלים את הראיות האלה. ואילו לבני אלון היה
באמת אכפת הגורל של אחייניתו הוא היה מספר לבית המפשט על הקשר של רביב לרצח

רבין. ואילו מרגלית הר-שפי רצתה להמנע מישיבה בכלא היא הייתה מספרת את מה שידוע
לה על ארגון אי"ל.
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אני ידוע שאיימו עליהם כדי שלא ידברו. ואני בטוח שאלה היו איומים נוראים ומפחידים. אולם
יש אנשים אחרים שמנסים לברר את האמת בנוגע לרצח רבין שסבלו מאותם איומים, ואני אחד

מהם. אני אני לוקח סיכונים מגוחכים. אז איך אני יכול לרחם על הר-שפי כשהיא לא מוכנה
לספר את האמת כדי להציל את עצמה?

אני יכול רק להציע צעד משמעותי שיכול להציל אותה. אבישי רביב מואשם גם הוא באי מניעת
רצח רבין, ותפקידו ברצח היה משמעותי יותר משל מרגלית הר-שפי. באם משפטו של רביב

בבית המשפט המחוזי בירושלים יהיה בדלתיים פתוחות, אני מציע שמרגלית הר-שפי
ומקורביה ישבו בדיונים. צריך להעביר ביקורת חריפה על משפטו של רביב, לא רק למען רבין,

ומרגלית הר-שפי, אלא למען עתידו של העם היהודי. בזמן שמרגלית הר-שפי נמצאת בכלא
שמעון פרס, הרוצח האמיתי, יושב בקבינט של שרון. כזאת היא המוסריות ההפוכה של מדנת

ישראל.

התנצלות על דיכוי?

היום התקשר אלי חבר טוב שלי ששמו יואל בינרמן. הוא דיבר איתי בשם גאולה בלך, פעילה
בתנועת "נשים בירוק" הימנית. היא ביקשה שיבטא בפני את חוסר שביעות הרצון של התנועה

מדברי נגד מרגלית הר-שפי, שיושבת באשמת אי מניעת פשע. ציפיתי שלפחות חברי יואל
בינרמן יבין שאני לא משרת את הימין אלא את האמת.

תנועת " נשים בירוק" פועלת לשחרורה של מרגלית הר-שפי והם חושבים שאני מתנגד. ואין
דבר מרוחק מהאמת כמו ההשערה הזו. אני מאוד מעוניין לראות אותה משוחררת. אבל אני גם

מבין שרק אם תספר את האמת על אבישי רביב יש סיכוי שתשתחרר. ואין זה משנה כמה
בקשות חנינה ישלחו לנשיא. ניסו את אותה אסטרטגיה בסיפור של יונתן פולארד. מקורביו

מפוחדים מדי או עצלנים מכדי לברר את האמת מאחורי סיבת ישיבתו בכלא.

לא, פולארד לא עבד לבד. אין סיכוי שעובד מדרג בינוני בסוכנות הביון של הקומנדו האמריקאי
הצליח לבדו לעבור על כמויות החומר בארכיון של סוכנות הביון ולמצוא את מהשנחוץ למדינת

ישראל. היה לו מנחה מהדרגים הגבוהים. והוא יושב בכלא בזמן שמישהו אחר, בדרג גבוה,
חסין בפני כל נזק. ואלו שכביכול נלחמים למענו של פולארד מסרבים לחפש את האמת.

פולארד לא ישוחרר מתוך רחמים. מלחמה מתנהלת, וכדאי למקורביו של פולארד לצאת לחפש
תחמושת.

הסיפור של מרגלית הר-שפי הוא אותו הדבר. דודה בני אלון הוא הראשון שהציע על הקשר של
אבישי רביב לשב"כ. הוא הכיר אותו. ומסתבר מעדויות שונות שהוא אפילו פותה לעבוד עם

רביב. והוא שומר על שתיקה בזמן שאחייניתו נרקבת בבית הכלא.

אני אמור להעריך התנהגות כזו? לפחות מיואל אני מצפה ליותר.

תבינו, לפני כמה ימים יצאנו אני ויואיל והילדים לטיול. כשהוא חזר לביתו הוא גליה שפרצו
לביתו והפכו אותו, כל מה שנגנב היה המחשב האישי שלו. הוא הבין שהפריצה הייתה בעצם

מבצע איסוף נתונים. הוא מעריך שהוא זכנ לזה כיוון שהוא מימן את תרגום הספר שלי
THE LAST DAYS OF ISRAEL לעברית.

זה אירוני שבמשך הטיול דיברנו הרבה על מבצעי איסוף נתונים. וזאת בגלל מקרה שהתרחש
אצלי מוקדם יותר באותו יום.

השכנים שלנו מלמעלה נסעו באופן פתאומי לחו"ל לכמה חודשים. ישבנו בסלון שלנו
כשפתאום שמענו את התריסים מלמעלה נפתחים. הבן שלי היה המום. הוא לא הבין איך

התריסים נפתחו אם הדירה אמורה להיות ריקה.

יש לי שתי קווי טלפון. אחד בקומה התחתונה בשביל המחשב ואחד בקומה העליונה לצורכי
הבית. ביום למחרת הטלפון למעלה הפסיק לצלצל, אבל עדיין היה אפשר לחייג ממנו.

התקשרנו לבזק והגיע אלינו טכנאי. הוא גילה שכעת שתי הטלפונים חולקים קו.

הוא הסביר לנו שטלפונים לא מחליטים פתאום לשנות קו. דבר כזה קורה רק אם מישהו
הצמיד מכשירי ציתות לקו הטלפון ובלבל את הקוים תוך כדי. וכדי לעשות את זה יש צורך

במפתח של הבניין.

השב"כ היעיל שלנו שוב מותיר את חותמו.

אם מרגלית הר-שפי חושבת שהיא הקורבן היחיד של הדיכוי, היא טועה. השבוע העיתון במקור
ראשון ישנה כתבה על החקירה נגד צחי צוויג, סטודנט לארכיאולוגיה. הוא פעל לחשיפת

החפירות הבלתי חוקיות בהר הבית הרבה יותר מאשר פעלה הממשלה שלנו. הוא מואשם
בגניבת פריטי עתיקות, מה שלא היה ולא נברא. עוד דוגמא לדיכוי הוא המקרה של הכתב דל

גריפין. צו ממשלתי מחייב אותו לעזוב את הארץ מסיבות לא ברורות. ההשערות ששמעתי
בעניין הם רבות ומגוונות, החל מהשערות שדיווחיו אינם עולים בקנה מידה עם הפרשנות

נמקובלת ועד השערות שהוא קשור בדרך כלשהי לאבישי רביב.

הפשע של צוויג הוא חשיפת המעשים של אש"ף בהר הבית. הפשע של גריפין לא ברור. מה
שכן ידוע הוא שגריפין הוא כתב מכובד, לשעבר בג'רוסלם פוסט. והוא מגורש מביתו בלי

סיבה. אבל הוא נלחם ולא נכנע. הוא עדיין מחפש את האמת ועושה הכל כדי להוציאה לאור.
למה מרגלית הר-שפי לא עושה אותו דבר? למה הדבר היחיד שהיא אומרת להגנתה הוא

שהיא לא התייחסה ברצינות לאיומים של עמיר? כך היא גורמת שנאמין שעמיר, הנקי מאשמת
רצח, הוא הרוצח. האמירות שלה עומדות בנגד לאמת. שנים רבות הרבה אנשים עמלו כדי
לחשוף את האמת הזו, טוב, כולל אני, והיא פוגעת במאמצינו. היא פוגעת בי ע"י השתיקה
שלה. היא תומכת בטענה שהימין הוא שאחראי לרצח רבין, והיא הורסת את החיים שלה.

ואני אמור להודות לה? אם רק תדבר אתמוך בה בכל כוחי. אחרת שלא יהיו לכם ציפיות ממני.
אני עובר מספיק גם ככה.

טוב, אז אני לא יושב בכלא...עדיין. הרשויות מפחדות לאפשר לי להגן על עצמי בפומבי בבית
משפט. אין דבר שאני רוצה יותר מאשר לזמן למשפט שלי את השותפים ברצח רבין. אבל

דברים אחרים קורים לי מלבד המעקב אחרי.

הגיעה לביתי הודעה שמשפחתי חייבת 80,000$ למס הכנסה. האשימו אותי שכלל לא מסרתי
הצהרת מס משנת 1998. לעולם איני שוכח להגיש הצהרות מס. לכן יצרתי קשר עם רואה

החשבון שלי והוא הודה שהוא שכח לשלוח את הטפסים, אבל הוא סירב לתקן את המעוות. אז
שכרנו רואה חשבון נוסף שיברר את העניינים לתומם. הוא מדווח לי רק שרואה החשבון הקודם

לא מוכן לשתף פעולה, ושלא הוגשה הצהרת מס גם על שנת 1999. והנה אני מקבל עוד
חשבון בסך 80,000$.

מישהו מנסה להכניס אותי לכלא באשמות מס. ויש זכות עכבון גם הדירה והמכונית של
משפחתי. בנוסף יש נגיד מבצע הפרת שקרים עלי. הפעם מאשימים אותי שאני מאשים את כל

ואני נמשכת בי המלחמה שב"כ סוכני שהם שנים כבר איתם עובד שאני אנשים כולל מכרי
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מכרי, כולל אנשים שאני עובד איתם כבר שנים, שהם סוכני שב"כ. המלחמה בי נמשכת. ואני
מצפה למכת מחץ שכוונתה להשתיק אותי סופית.

אני לא מלאך ולא קדוש, אבל החלטתי לקבל את התוצאות של מעשי, יהיו מה שיהיו. אבל אני
באמת מתחיל להרגיש יאוש מעם ישראל. אני מספר להם את האמת והם לא מסוגלים לקבל

אותה.

מחר שמעון פרס בוושינגטון. העיתון מקור ראשון מדווח שהוא הולך להפגש עם שתיים מבעלי
הברית של בוש, דן קורצר וריצ'ארד האס. שתיהם שותפים בכירים בCFR. למעשה קורצר הוא

היהודי הדתי היחיד בCFR, כלומר הדתיות שלו היא הצגה. לגבי האס, שמעתי מפוליטיקאי
מבין עניין, ג'ק קמפ, שהאס הוא הפוליטיקאי שונא ישראל הכי מושבע במפלגה הרפובליקנית.
מכותבים אחרים שלחו לי חלק מכתביו של האס, וזה לא הותיר לי ספק שאכן האיש הזה שונא

ישראל.

העובדה שפרס הלך לפגוש שתי שותפים בכירים בCFR הוא לא מקרי. העובדה ששרון שלח
אותו לפגוש אותם הוא לא מקרי. העובדה ששרון מינה את פרס לשר החוץ הוא לא מקרי. שרון

ידע על הקשר של פרס לרצח רבין ובכל זאת מינה אותו לשר החוץ. ואחרי שהצגתי את
הראיות שיש לי בפני אלפי אנשים הימין בישראל מאמין בצדקת טענותיי.

אבל אף אחד לא מסתכל על התמונה המלאה, אפילו לא כדי להציל את החיים והקיום של העם
הזה. למדינת ישראל יש איוב בארה"ב, קוראים לו הCFR. פרס מחר הולך לפגוש שתיים

מהפושעים של הCFR. שם הם יתכננו ביחד את המפלה של מדינת ישראל. הימין הישראלי
CFRחושב שהסיבה לשפיכות הדמים היא השנאה של הערבים ליהודים ותו לא. אך בעצם ה

מלבה את השנאה הזו, ומשחית את המנהיגים הפוליטיים של שתי הצדדים, כולל נתניהו
ושרון.

ובזמן שבאומה מדממת, אף אחד לא מוכן לשמוע מי אחראי באמת לשפיכות הדמים. ולמרות
שהקשר סביב רצח רבין כבר הוכח, מה שמטריד את אנשי הימין הוא רק שחרורה של מרגלית

הר-שפי, מכיוון שהיא קורבן של אי צדק.

תקלטו את זה כולנו קורבנות של אי צדק. כל המדינה נמצאת תחת מצור פוליטי בידי האיחוד
האירופאי וארה"ב. הדרך היחידה להנצל היא לחשוף את האחראים לרצח רבין ולראות משם

איך יתגלגלו הדברים. כך גם נשמור על עצמנו וכבונוס, תשוחרר מרגלית הר-שפי.

אני מבטא אכזבה גדולה מהעם שחשוב לי כל-כך. אך אני ממשיך בדרכי בגלל אנשים כמו
מרים שמשונוביץ, כתבת טובה ששלחה לי כתבה מהעיתון יום השישי ( 20.4.01 ) :

ראש האינטרפול מגיע ארצה כדי לחקור את רצח רבין...:-
**********

ראשי המשטרה ומפקדי משטרת ת"א ומחוז הירקון בילו שעה וחצי בכיכר רבין, כדי לשחזר
את רצח רבין בפני ראש האינטרפול. נכח שם גם כתב מעיתון השבוע שידע מראש על האירוע.
ראש האינטרפול עלה וירד שוב ושוב במדרגות שעליהם בילה רבין את דקותיו האחרונות. הוא

בחן זויות ומרחקים ותיעד הכל במחשב האישי שלו. הוא פתח בשחיה עם נציגי המשטרה
ושיחות אלו התלהטו לויכוחים של ממש. עוברים 

ושבים הורחקו בזריזות מהמקום. 
ראש האינרפול הגיע במיוחד כדי לחקור את רצח רבין. הוא גם בחן את המבנים הסמוכים

לזירת הרצח. 
דוברת המשטרה, שולמית הרצברג, אישרה לעיתון השבוע שביקור של ראש האינטרפול אכן
התקיים. היא הוסיפה שמדובר בביקור רשמי אך שאין לו קשר לממצאים חדשים בנוגע לרצח

רבין.

בבקשה. 
אחרי 5 שנים של הצגת ראיות סוף-סוף מגיע ראש האינטרפול, למורת רוחם של מפקדי

משטרת ת"א , כדי לחקור את רצח רבין. אנחנו לא יודעים מי שלח אותו ולמה. הייתי רוצה
להאמין ששלח אותו ראש הימין הישראלי. אבל אני מפקפק מאוד שיש לראשי הימין קשר לזה.

הם עסוקים מדיד בלארגן חנינה למרגלית הר-שפי.

אני מקווה שהם יצליחו. אך שחרורה של מרגלית הר-שפי יתאפשר רק אם נתגייס למאבק על
האמת השלמה, המוחלטת.

הר-שפי ועוד עניינים מסריחים

הנשיא קצב חנן את הר-שפי ואין קץ לשבחים שהוא קוצר מכל תומכיו על טוב ליבו. מתי הם
יבינו שאין טוב לב בשמאל הישראלי, רק קומבינות מלוכלכות.

קצב מעולם לא חשב באופן עצמאי ומעולם לא פעל מתוך יוזמה פרטית שלו. החנינה להר-שפי
היא חלק מתוכנית שמטרתה מניעת משפט לאבישי רביב.

סמנים ראשונים לתוכנית כזו עלו כשיומיים לפני החנינה להר-שפי בוטלו ההאשמות נגד
שלושה מחברי אי"ל. הם הואשמו בנטילת חלק בצילומים של סרט ההשבעה של אי"ל. סרט זה

שודר בערוץ הממלכתי, ערוץ אחד. כמובן שהאירוע המקומם שצולם אורגן ע"י אבישי רביב
והצילומים ביימו ע"י סוכן השב"כ איתן אורן. בית המשפט רצה להמנע מדיונים במקרים

רגישים כאלה ולכן ביטל את ההאשמות נגד הבחורים מאי"ל. ובאותה הזדמנות יבטלו את
ההאשמות נגד רביב, שגם הוא חבר אי"ל.

מלבד היותו חבר אי"ל יש עוד פשע אחד של רביב, אי מניעת רצח ראש הממשלה. אותו פשע
שבגללו יושבת מרגלית הר-שפי בכלא. ואם יש חנינה למרגלית הר-שפי אותה חנינה יכולה

לחול גם על אבישי רביב אפילו לפני שיה לו משפט.

למה אנחנו יודעים בודאות שזוהי התוכנית? כי קצב אמר את זה כמעט מפורשות. הוא הסביר
שהוא החליט לאפשר חנינה לאחר שהתייעץ עם כרמי גילון ועדנה ארבל. למה מכל האנשים

בעולם, שהם ירצו שמרגלית הר-שפי תקבל חנינה? אולי יש לזה קשר לזה שארבל בתור
התובעת הכללית לא הביאה את אבישי רביב למשפט למרות ההאשמות הרבות נגדו? וגם לא
הביאה למשפט את איתן אורן על ביום טכס ההשבעה לאי"ל? ( פרטים מלאים ב..........) ואולי

זה קשור לזה שכרמי גילון הוא המפקד של רביב והרשעתו של רביב תוביל לחקירה גם נגד
גילון, ובסופו של דבר תחשוף את האמת לגבי רצח רבין? יכול להיות שזה מכיוון שהם נחושים

בדעתם להגן על הרוצח האמיתי של רבין, יורם רובין, בכל מחיר?

קרה בעבר מקרה דומה. ב1974 נרצחה חיילת, רחל הלר, ע"י חבר שלה יורם ביקובשי, סוכן
השב"כ. כדי להגן על הסוכן שלו, השב"כ הפליל מסכן חף מפשע, עמוס ברנס, וגרם שישלח
לכלא למאסר עולם. כאשר גברה המודעות הציבורית לאי הצדק, שופט בית המשפט העליון

ממש התחננן בפני ברנס שיקבל חנינה וישוחרר.

ברנס סירב וזאת בגלל שלא רצה לקבל חנינה על פשע שלא ביצע. הוא לא מוכן לחיות את חיו



1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 13/280

ן ע ע ע ק
בתור עבריין שהורשע ברצח. הוא העדיף להשאר בכלא על פני לאפשר למדינה להתחמק

מהאחראיות לרצח. מרגלית הר-שפי חפה מפשע כמו ברנס, ואם היה בה אפילו חצי מיושר
הפנימי של ברנס היא הייתה מסרבת לחנינה.

אבל היא לא סירבה לחנינה. ושימו לב למהלך. רביב יקבל חנינה גם הוא וזה עוד לפני שדרכה
כף רגלו בבית המשפט.

****

מכיוון שעניינים מסריחים הם מסורת במדינת ישראל, באו נבחן עוד כמה עניינים כאלה:

א. כיסוי פשעי האויב נחשפה הסיבה להרעלת האמוניה במים של גוש דן. חברת מקורות
גילתה דליפת אמוניה בתחנת טיהור מים בבית נטופה שבעמק יזרעאל.

סטודנט להידולוגיה כתב שמשמעות העניין היא שמים מזוהמים באמוניה זרמו 80 ק"מ
מטחנת הטיהור ועד גוש דן מבלי שאף אחד הבחין בהם, דבר כזה מאוד לא הגיוני.

רועה צאן אוהב טבע נרצח ע"י אש"ף והממשלה שלנו סיפרה לנו שהוא נורה למוות. למה הם
לא סיפרו את האמת לציבור? חוקר אחר כתב:

נמסר לי היום שהדיווח שיאיר הר סיני נורה מרובה אוטומטי ממרחק גדול הוא שקרי. קצין
בצה"ל אמר לי שהוא הותקף ע"י מספר רוצחים ועונה למוות. החזה שלו נחתך וכל האיברים
הפנימיים שלו נשפכו לארץ, ועוד פגיעות רבות. לדעתי הוא סבל הרבה עד שסוף -סוף נרצח

ביריה מטווח אפס.

ב. סוסים טרויאנים המנהיג הפלשתיני פייסל אל- חוסייני נרצח בכוויות 
ע"י המאבטחים שלו שאומנו ע"י הCIA. הרשויות הערביות דיוחו שהמניע לרצח הוא סיכסוך

בינו לבין ג'יבריל רג'וב לגבי מי ירש את מקומו של עראפת כשהוא יסתלק לעזאזל.

אולם, נחשף מניע הרבה יותר מוצלח. חוסייני התחיל בפומבי על התוכית האמיתית שמאחורי
הסכמי אוסלו. הוא אמר שהכוונה של הסכמי אוסלו הוא 

להביא אל תוכי מדינת ישראל את הרשות הפלשתינאית המושחתת, ובדוק כמו 
הסוס בטרוי, כך להביא למפלה של מדינת ישראל.

הנה דוגמא לאמירות של חוסייני שלבסוף הובילו למותו:

בדרכו לכווית, שם מת מהתקף לב, הוא התראיין בפעם האחרונה לפני מותו, לעיתון המצרי
אל-ערבי, בראיון זה הוא אמר:

"אילו מדינת ישראל וארה"ב שמו לב שלפני אוסלו כל מה שנותר מהתנועה לשחרור פלשתין
הוא סוס טרויאני בשם עראפת ואש"ף מדינת ישראל מעולם לא הייתי פותחת את שעריה

המבוצרים לאפשר את הכניסה של הפגע הזה.

ההבדל הוא שאנחנו נכנסו לסוס הטרויאני במטרה לחדור למדינת ישראל ולאפשר את תחילתו
של עידן חדש. המטרה שלנו, להבדיל מהמטרה של הטרויאנים הייתה לבנות לא להרוס. הנחנו

את אנשינו להכנס לתוך הסוס הטרויאני הזה ואל משנה ממה הוא עשוי. בסוף יצא מזה טוב.

וישנם כאלה שהכנסו לתוך הסוס הטרואני במטרה להיטיב ובסוף מצאו את עצמם בתוך
הרשות הפלשתיחנאית, בתחומי מדינת ישראל, מנוצלים לצורך המטרות המסתרות של הסכמי

אוסלו"

אש"ף הוא לא הסוס הטרויאני היחיד בתחומי מדינת ישראל. תיק דבקה חושף שבעצם ערב
הסעודית היא שקובעת את המדיניות האמריקאית במזרח התיכון. קיבלתי דיווחים ששר החוץ

הסעודי מאיים שאם תהליך השמדת מדינת ישראל לא תואץ, משפחת בוש תפסיד מעסקיה
בתחום הנפט הסעודי.

הסוס הטרויאני הנוסף שמושתל במדינת ישראל הוא השגריר האמרקאי, דניאל קורצר.
התקשורת מציגה אותו כיהודי דתי שבנו לומד בישיבה במבשרת ציון, ומובן מאליו שהוא רוצה

רק טוב למען עמו.

תשימו לב מי שולט על דניאל קורצר! שיתו לב עם מי הוא מסתובב! עם הנרי סייגמן. יואב
יצחק, כתב מעריב חשף שהנרי סייגמן קיבל 200,000$ שוחד מהאיחוד האירופאי כדי ללכלך

!!CFRעל מדינת ישראל. והם שתיהם נוהגים להפגש במטה הכללי של ה

(http://www.cfr.org/p/resource.cgi?meet!838)

פגישת אד-הוק-18 בדצמבר, 1997, ניו יורק, ניו יורק 

"יחסי ארה"ב- מצרים."

הדובר: דניאל קורצר. משרד החוץ האמריקאי.

נוכח: הנרי סייגמן שותף בכיר וראש הפרוייקט ארה"ב/ המזה"ת. 
פגישת אד הוק על המזה"ת...!!

פגישות נוספות באותו עניין:

פרספקטיבה מצרית על התהליכים במזה"ת אחרי הבחירות בישראל.

הבחירות בישראל ותהליך השלום במזה"ת

מצבה של הברית בין ארה"ב וישראל

שלוש פרספקטיבות על שלום

לאחר הרביעי במאי, אופציות ואסטרטגיות פלשתיניות.

המזה"ת אחרי הסכם אוסלו

התפתחויות עכשוויות במזה"ת

פרספקטיבות אורתודוקסיות על תהליך השלום.

מכאן לאן? דיונים בעקבות המסע של מזכירת המדינה אלברייט למזה"ת

צמתים בתהליך השלום, הפרספקטיבה הפלשתינאית.

http://www.cfr.org/p/resource.cgi?meet!838)
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ק , ך

קידום תהליך השלום במזה"ת

אחרי חברון, מצבו של תהליך השלום, פרספקטיבה פלשתינאית.

עדכון על תהליך השלום ועל יחסי ארה"ב- מצרים.

יחסי מדינת ישראל והפלשתינאים.

עתידה של ירושלים.

הפרספקטיבה הישראלית על האיסלאם הקיצוני ועל תהליך השלום.

האם תהליך השלום במשבר?

פרספקטיבות על תהליך השלום במזה"ת

ג. התקשורת

למקרה שתהיתם למה לא שמעתם בתקשורת על הסיפורים המלוכלכים האלה, תדעו שזה
מפני שהזרם המרכזי בתקשורת בוחר שלא לספר לכם. הנה דוגמא קטנה למה. היא נשלחה

אלי ע:י עיתונאי קנדי בשם מרשל שפירו:

הובא לידיעתי שגברת וואפה עמר עורכת בכירה ברשת CNN וכתבת בכירה בריוטרס היא גם
קצינה במשטרה הפלשתינאית. בעלה, העומד בראש תחנת נרדיו הפלשתינאית PBC גם הוא

בעל תפקיד חשוב ברשויות הפלשתיניות.

אלו שעדיין חושבים שהחנינה שהתן קצב להר-שפי היא מתוך טוב ליבו, טועים. החנינה היא
רק דוגמא נוספת לעוד סיפור מסריח שעליו הציבור הישראלי עוד ישלם ובגדול.

מבחן התוצאה. 
פ"ש 
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עד ראיה לרצח רבין

השבוע הרציתי שש פעמים והגעתי לעוד 1500 איש. לכן עוד גל של עדוייות חדשות התחיל
להגיע אלי. אנשים שדיברו איתי בעקבות ההרצאות הפנו את תשומת ליבי למותו הפתאומי

של אחד מהנהגים של פרס, שקרס פתאום באמצע משחק שש-בש עם חבריו. עוד מוות
בטרם עת של אדם שהיה קרוב מידי לפרס. אנשים אחרים שנכחו בהרצאות שלי הפנו את
תשומת ליבי לכך שאדמונד לוי, השופט של עמיר, מונה לשופט בבית המשפט העליון. וכן

הפנו את תשונת ליבי לכך שהשופט המלוכלך ביותר במדינה, מאיר שמגר, פרסם דו"ח לגבי
וכצפוי, לא הואשם אף קצין באחראיות לסבל שלהם.

כמה אנשים תרמו לי מידע ממש מבפנים. למשל כזה:

" ראש החברה קדישא שעסקו בקבורה של יואב קוריאל, סוכן השב"כ שנרצח אחרי רצח
רבין, הוא ישראל ארליך. הוא גר בני ברק. איימו עליו כדי שלא ידבר, והטרידו אותו

ממושכות. האיומים באו בעיקר מצד רשויות מס ההכנסה, הם רמזו לו מה יקה אם ידבר. אך
כשיבוא היום בוא ישפטו הרוצחים, יהיה לך השם של האשי הזה, ותוכל לזמן אותו להעיד.

יש לי קרבת משפחה, דרך נישואין, לסוכן שב"כ בכיר, ראובן גלעד. נתתי לו את החומר שלך
והוא בחן אותו במשך שעות. הוא אמר לי שהחומר שלך דורש חקירה רצינית. אני לא ידעתי

את רוב המידע הזה, וזה אומר שרוב השב"כ גם כן אינו יודע. היחידה שלי לא מתפקדת
כמתואר בחומר הזה. מדובר פה על אנשים שמפרים את כל הכללים, צריך לזהות אותם

ולחקור אותם."

הדבר החזק ביותר שנאמר לי אחרי ההרצאה שלי היה דברו של אדם שהיה בבית החולים
איכילוב בזמן שרבין הגיע. מדברים שהוא אמר הייתי יכול לודא שהוא דובה אמת. אני אוסיף
לדבריו כמה ההערות כדי שההקשר יובן. כמובן, אני הולך לעשות מה שהכרחי כדי להסתיר

את זהותו.

" דבר ראשון, היו אנשים באיכילוב שראו את מה שהתרחש באותו הלילה. איש אחד כזה הוא
עיתונאי שלאחר מכן נהיה יועצו של פוליטיקאי חשוב. ראיתי אותו מתחבא בתוך פתח אוורור

ולא אמרתי לו כלום.

עשר דקות לפני הגעתו של רבין הורו לפנות את חדר המיון מאנשים. ראיתי רק את ד"ר
סורקין שהתנגד שיפנו אותו מחדר המיון. הוא אמר שיצטרכו להרוג אותו לפני שיפנו אותו.

אולם, בסוף הוא נכנע ויצא. הוא חזר רק אחרי שרבין כבר היה על שולחן הניתוחים.

הוא בדק את רבין, ובנתיים שמעון פרס, יוסי שריד ועוד אדם שלא הכרתי עמדו בחוץ בחדר
ההמתנה. ד”ר סורקין יצא המדר המיון ואמר שפצעיו של רבין חנורים מידי, ואי אפשר

להצילו. פרס חייך חיוך ענק והתחיל להתבדח עם שריד. "

למרות שאני חוקר את התחום כבר שש שנים מעולם לא שמעתי על ד"ר סורקין, ומעולם לא
נאמר לי ששריד היה נוכח בית החולים. אז הייתי צריך לחקור קצת. ואכן, ד"ר סורקין קיים.

הוא גר היום ברעננה והוא עומר בראש חדר המיון באיכילוב היום. המידע שנמסר לי אמיתי.
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" אחר-כך הגיע הפרופסור גדי ברבש עם העיתונאי איתן הבר. הם היו ביחד באותה המסיבה
והגיעו לבית החולים ביחד. פרופסור ברבש נכנס לחדר המיון וכשיצא הוא אמר לפרס שמצבו

השתפר.

החיוך נעלם מפרצופו של פרס והוא התחיל להשתולל. הוא חייג מהסלולרי שלו וצעק פקודות
בטלפון. הוא התחלי לצעוק על אנשים ולתת להם פקודות. רבין הועבר לחדר ניתוח, ופרס

הוא להבר להכנס ולאסוף את כל החפצים של רבין.

זה כל מה שראיתי. פחדתי שיראו שאני שם אז חמקתי מהמקום."

איתן הבר סיפר בפני ועדת שמגר, שאחרי ששמע את הירי הוא מיהר לאיכילוב, נכנס לחדר
הניתוח ואסף משם את החפצים של רבין. במשך שנים תהיתי מאין להבר הסמכות להכנס

לחדר הניתוח של רבין, ומאין לו המידע היכן הוא נמצא בדיוק. זה שהוא הגיע ממסיבה ביחד
עם ברבש, עונה על השאלות האלה.

אני מאמין לדבריו של עד הראיה. אך אני לא יודע מה לעשות בנידון.

***

לחשיפת הקלטת מהחקירה של יגאל עמיר היו השלכות רבות. רוב האנשים התרשמו מאוד
מהתגלית שיגאל עמיר סיפר למשטרה של הקשר שמאחורי רצח רבין. איש אחד שלא היה

מופתע מזה היה נתן גפן מחבר הספר עוקץ קטלני, וחוקר חשוב של רצח רבין.

קיבלתי את הקלטות, ללא התחייבות מכתב ופרשן לענייני כלכלה, יעקב ורקר. הוא קיבל את
הקלטות מנתן גפן שקיבל אותם מיועץ לשעבר במעבדה של המשטרה, נחום שחק.

לפני כמה שנים, שחק הצטרף לחבורת החוקרים את רצח רבין, מסיבות לא ידועות. היה לו
ערימה גדולה של מסמכים חשובים בדירתו, כולל הדו"ח הסופי של ועדת שמגר שלא

פורסם. אותו לא מוכן לחשוף עד שיגיע הזמן.

יש הטוענים ששחק הוא סוכן שב"כ שתפקידו לפקח על "קבוצת הקונספירציה". הם, ואני
בתוכם, מאמינים שהוא חושף בערך פעם בשנה ראיות חשובות, כדי שלא נחשוד בו. בפועל
תפקידו הוא פיצול וזריעת הרס בקרב הקבוצה, ולעכב התפתחויות, כמו למשל הפקת סרט

תיעודי בנושא רצח רבין.

אולי אנחנו טועים והוא באמת יועץ משטרתי לשעבר. בכל מקרה הוא השיג את הקלטות
ראשון ונתן אותם לנתן גפן.

הוא התקשר אלי נסער. ואמר: " אני באמצע משא ומתן למכירת הקלטות ואתה היית יכול
להרוס את הכל." נתן מתייחס בצורה קצת מסחרית לעדויות על רצח רבין.

"אף אחד לא אמר שאסור לפרסם את התעתיק. אני שמעתי שאתה נתת את הקלטת להרבה
מאוד אנשים. נורים קדר מערוץ שתיים קיבלה עותק מאיפשהו"

Fox זה היה אז, אני באמצע משא ומתן ואתה מפריע לי. כבר מכרתי את הקלטות לחברת "
News ואני רוצה למכור גם לעיתון.

" חברת Fox News קנתה את הקלטות?

" כן. והם ישדרו אותם ברביעי לנובמבר.

אלה הם חדשות של ממש. ביום השנה הבא לרצח רבין חברת חדשות ידועה הולכת לפרספ
קלטת שמוכיחה שהאיש שמואשם ברצח רבין חושב שהוא נלכד בתוך קונספירציה שמטרתה
רצח ראש הממשלה. חשיפה כזו הייתה מספיקה לחשיפת כך הפרשה כולה, אך אני משוכנע

שמספיק איומים טלפוניים יגיעו לחברת החדשות עד שלבסוף הם ישתכנעו לבטל את
החשיפה. אבל בכל מקרה, גפן הצליח למכור את הקלטת, ועוד ראיה נחרצת מסתובבת לה

עכשיו בשוק. 
" יש בידי את המסקנות הראשוניות של המשטרה לגבי רצח רבין. הם מחולקות לשלושה

עמודים. בעמוד הראשון המשטרה מגיעה למסקנה שלא יתכן שעמיר הוא הרוצח. המשטרה
קבעה שהוא חף מפעש ויש בידי הוכחות . זה יפתח מחדש את הכל. והדף הבא אומר שעמיר

כנראה אשם. והדף שאחריו קובע חד משמעית שעמיר הוא הרוצח. כל ההתגלגלות של
הפרשיה נמצאת בשלושת העמודים האלה."

נתן מציע את המסמכים האלה למכירה.

אחר-כך הוא הפנה את תשומת לבי לטעות שפרסמתי במאמר הקודם שלי. אני כתבתי את
שמו של המאבטח המיסתורי של רבין שנרצח באותו לילה בו נרצח ראש הממשלה, צבי

פורסטר. נתן התעקש שהוא סוכן השב"כ שרצח את רחל הלר בשנת 1973.

" אני חשבתי שיורם ביחוביץ הוא החשוד העיקרי ברצח הזה."

" הוא לא ביצע את הרצח, פורסטר הוא הרוצח. ואני לא מאמין שעשרים שנה אחרי הרצח
הזה הוא עדיין בשב"כ. "

אז, אני התקשרתי לעורך הדין של ביחוביץ, חיים משגב, שמאמין שהלקוח שלו חף מפשע,
ושאלתי אותו לגבי צבי פורסטר.

הוא אמר לי שהוא מעולם לא שמע את השם הזה.

אחרי השיחה עם נתן, הקלטת הובילה אותי לחבר של אחד מהמאבטחים. הוא ניגש אלי ליד
הקיוסק בו אני קונה עיתון.

" החבר שלי הוא מאבטח של מהשב"כ. ולי יש חדשות בשבילך. רוב חנויות הנשק בארץ הם
בבעלות השב"כ. סוכני השב"כ מפעילים את החנויות האלה. כך השב"כ מרוויח כסף וגם
מיגע לגבי נושאי הנשק בארץ. חבר שלי היה אחד ממנהלי חנות באזור ת"א, ועכשיו הוא

נשלח למשימה בדרום אפריקה. שם, מהר מאוד הוא נורה ע"י פושע דרום- אפריקאי, מחוץ
למלון בו הוא שהה. זה מה שדווח בכלי התקשורת. הוא מעולם לא אמר מפורשות אך גם

מעולם לא הכחיש שהוא היה אחד מהמאבטחים של רבין. עכשיו יורם רובין ( המאבטח של
רבין, והרוצח האמיתי ) מונה למנהל חנות נשק באזור נתניה. אני שמעתי שהוא נשלח

לאחרונה למשימה במצרים. תאמין לי, הצשימה הזו לא תימשך הרבה זמן."

מסתבר שהקלטת של חקירת עמיר הפכה לדבר ידוע. מסתבר שאנשי "כך" הפיצו ביש"ע
עלון שמאשים אותי שאני סוכן שב"כ כי אני מאשים את האנשים ש"הכי אכפת להם מארץ

ישראל" שהם סוכני שב"כ. המוסף כל העיר של עיתון הארץ ראיין אותי לגבי העלון. אני
הסברתי שאנשי "כך" פעלו במרץ כחודש לפני הרצח. אביגדור אסקין ביצע את קלת

ל ל ל ל ל
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הפולסא דנורא. איתמר בן-גביר הדביק איום לרצח ראש הממשלה על מכוניתו של רבין, ועוד.
ואז הזכרתי את הקלטת שבה עמיר טוען שהוא שמע שבן-גביר קיבל אקדח עם כדורי סרק

שאבישי רביב., ושהוא אמור לירות על רבין באקדח זה.

הסיפור על הקלטת נחשף בחדשות. העיתון ציטט אותי " זה מוכיח שאני לא פועל למען
הימין הקיצומי אלא למען האמת" הגישה הייתה רצינית ואפילו הוסיפו תמונת צבע יפה

לכתבה. השמאל הישראלי מוכן לקבל אותי לאט לאט. לאחרונה הרציתי לפני קהל שמאלני,
שלושה פעמים. אפילו קיבוץ יטבתה ליד איילת הטיסו אותי לשם כדי להרצות.

הכתבה הובילה לתגובות. נתן גפן העיר לגבי ראש תנועת "כך", נועם פדרמן:

הוא ממש שמוק. הוא מתנגד למפעל שלי והוא פועל להבהרת אשמתו הבלעדית של עמיר
ברצח. הם רוצים שעמיר ייחשב הרוצח ולא אכפת להם מה מצביעות הראיות."

ועכשיו תגובה משמאל:

" אתה זוכר שבחודש שעבר השב"כ מצא שלוש פצצות במכונית של פדרמן. אנחנו ידענו
שהסיפור לא לגמרי כשר והנחנו שיש פה עוג מבצע נוסח אבישי רביב שמטרתו האשמת
המתיישבים בפשעים חמורים. ואכן, כעבור כנה ימים שלושה ערבים נרצחו בירי ממכונית

חולפת, והארגון הישן של רביב, אי"ל, לקח אחראיות. לבסוף התברר שהנהג במכונית
שממנה נורו היריות הוא קצין מודיעין, לא אהוב על עראפת. האשמת ארגון אי"ל במעשיו,

הועילה למטרה הכללית של הכפשת המתיישבים.

עכשיו שימו לב להשפעה על פדרמן. הוא האשים את השב"כ שהם שתלו את הפצצות
במכוניתו. כך הוא המחיש שהשב"כ אויב שלו. במעריב פורסמה כתבה בה אשתו טוענת שוב

שהפצצות הושתלו ע"י השב"כ. ועכשיו אף אחד לא חושד שיש לפרדמן קשר עם השב"כ.
אבל אנאחו יודעים שכך מעורבים ביצירת האוירה לפני רצח רבין בגלל פרשת בן-אליעזר."

השבוע מפלגת העבודה קיימה בחירות מוקדמות. המועמדים היו שתי פושעים, אברהם בורג
ובנימין בן אליעזר. מבקר המדינה חוקר כעת את החשדות שבורג מעל בכספים בזמן היותו
ראש הסוכנות היהודית. הוא אהב לנצל את הכספים האלו לצורך חופשות יקרות עם ידידיו
ומשפחתו בחו"ל. בן אליעזר הואשם בזמן שכיהן כשר השיכון, ששיחד מנהיגים עבים כדי

שיצביעו למפלגת העבודה.

בורג הוא גם ראש תנועת "שלום עכשיו" שממומנת ע"י האיחוד האירופאי והCIA. הוא ניצח
בבחירות. ומעכשיו מפלגת העבודה לא שונה ממרצ. אולם, בן-אליעזר גילה רמאות

בבחירות. וכשהוא חקר את העניין לעומק זה מה שהוא גילה:

כמה חודשים קודם, בורג פגש בוושינגטון כמה מבכירי הCFR, פאוול, רייס ואת שתי
הקלינטונים. הוא מצא חן בעיניהם והם הבטיחו לממן את בחירתו לראש מפלגת העבודה.

National הם השתמשו בתכסיס ידוע. אני ויואל בינרמן תיארנו את התכסיס הזה בגיליון של
Review מהתאריך 14/3/94. סיכומו של התכסיס הוא שאש"ף מחליטים מי ינצח בבחירות.

רק כרבע מהיהודים בעלי זכות הבחירה הצביעו, ורובם המוחץ הצביעו בן אליעזר. אך יותר
מ80% מהערבים בעלי זכות בחירה הצביעו. וכולם הצביעו בורג. אמנם בן אליעזר שיחד את
המנהיגים הערביים כדי שיתמכו בו, אך הערבים הישראלים מצייתים להוראות שהם מקבלים
מאש"ף. הם מצביעים למי שעראפת אומר להם להצביע. ועכשיו בורג ניצח בבחירות באותה

דרר בה ניצח רבין בשנת 1992. עכשיו כל מה שבורג צריך לעשות בהוא לנצח בבחירות
הכלליות ולגמול לCFR ולעראפת ע"י פירוק המדינה.

בשלב הבא, אני קיבלתי טלפון שהשכן של בורג. הוא מספר לי שהכיפה שעל ראשו היא
קישקוש. הוא אמר לי: " בורג לא דתי, הוא גר מולי, והאורות אצלו נדלקים ונכבים כל

השבת"

ונחזור לכתב מהשמאל:

" אתה זוכר שלפני הרצח מספר נערים מ"כך" קפצו על מכוניתו של בן-אליעזר, וכביכול
איימו על חייו. זה היה מבוים. אילו זה היה אמיתי המאבטחים שלו היו פותחים באש חיה

ומורידים אותם מגג המכונית אחד אחד. הוא היה מעורב בהכפשת הימין אבל אף אחד לא
חושב שהוא ידע שזה יוביל לרצח רבין."

פגשתי עוד עיתונאית מהשמאל, גריר פיי קשמן מהג'רוסלם פוסט. הוא אחת העיתונאיות
הכי מעורבות ובעלות מידע במדינה והעיתון שלה לא ממש נותן לה הזדמנות להציג את

דבריה. אחת המסקנות הראשונות שלה הוא דבר שמעולם לא חשבתי עליו. המסקנה נוגעת
לדף עם מילות השיר, שיר לשלום, שנמצא ספוג דם בכיס הקדמי של רבין.

"איך הדם הגיע לדף אם אף אחד לא שם אותו שם? הז'קט של רביו היה פתוח, אם הוא נורה
כשהוא שוכב הצד הקדמי של הז'קט שלו היה נופל רחוק רחוק מהחזה שלו."

ואז היא כותבת את הפתרון לאחד השאלות הגדולות. למה ביתו של רבין, דליה, יושבת
בקבינט עם פרס ואפילו מחבקת אותו בפומבי? התשובה הנפוצה היא שיחה קצרה שנממעה

משהו כזה:

אמא שלך הרחיקה לכת ואני מצטער שהיא כבר אינה. אל תתני לזה לקרות לילדים שלך. לא
מגיע להם חהיות חולים.

אך גריר הציעה תשובה טובה יותר:

אני שמעתי שדליה פילוסוף רוצה להתמנות לסגן שר הבטחון כדי שתהיה לה גישה
למסמכים הנוגעים לרצח שלך אבא שלה. אבל פרס ממנה אנשים שיספקו לה מידע כוזב. אני

שמעתי שהילדים של רבין רוצים לחשוף את האמת. ויובל מגיע ארצה במיוחד כדי לפעול
לחשיפת אמת זו.

כתב ערוץ שבע, יהושע מאירי, מאשר את הידיעות של גריר. הוא אומר : יובל רוצה לחשוף
את האמת ולא אכפת לו במי זה יפגע"

אני חוצה את הכביש ונכנס ל"גפן-ספרים" המו"ל של הספר שלי "מי רצח את יצחק רבין?"
בעברית ורוסית. אני פוגש שם את אשתו וחבר של ויקטור מרדכי, מחבר הספר " האם

האיסלאם הפנטי מהווה איום גלובלי?" אני יוצא החוצה להפסקת עישון ואני רואה מישהו
מצלם אותנו מתוך מיצובישי לבנה בצד השני של הכביש. אני מוציא את כולם החוצה ומראה

להם. הוא קולט אותנו מסתכלים עליו ונוסע משם. מספר לוחית הרישוי שלו הוא 6006102
מישהו יכול לפרוץ למחשב של יצרני הרכב?

אני נוסע לאפרת כדי להראות את הקלטות של חקירת עמיר לקהל קטן של אנשים מביני
עניין. זוהי פגישה מודיעינית חשובה ושם נחשף מידע מאוד מעניין. דוד בדין, אחד

מהחוקרים מאפרת חשף את הקשר של גאולה עמיר לסוכנויות הביון.



1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 17/280

בשנת 1974, גאולה עמיר פעלה לשחרור מרגלת של המוסד שהוחזקה בכלא הנורווגיה
לאחר שנתפסה בעיר לילהמר.

" לא ברור למה היא נבחרה למשימה הזו, אך היא אחייניתו של ראש ההסתדרות לשעבר
המושחת, ישראל קיסר. הקשרים של משפחת עמיר בסוכניות הביון יותר עמוקים וסבוכים

משאיש יודע."

השבוע שרון נסע למוסקבה. ולמרות שזה לא דווח באף מקום גם המלך ג'ואן קרלוס היה
במוסקבה באותו היום. פשוט תקראו:

http://asia.dailynews.yahoo.com/headlines/world/article.html?)
/s=asia/headlines/010905/world/afp

(Solana_works_for_Arafat-Peres_sumit_Israel_beefs_up_security.html

שרון מקבל פקודות מאנשי הסדר העולמי החדש. האירופאים מתכננים את הטבח הבא
היהודים, ושרון עוזר להם ושומר את זה בסוד. זה מה שקןרה כאשר גורמים בינלאומיים

משחיתים לגמרי את ההנהגה הישראלית. הקלטת של חקירת עמיר רק מתחילה לחשוף את
הרקבון.

הסיפור מתחיל ככה:

פלשתינאי ומתיישב מתלוננים על הממשלה שלהם. הפלשתינאי אומר: " עראפת הוא גנב,
כל מה שהוא עושה הוא לגנוב מאיתנו לגרום למוות של חפים מפשע. מתי יהיה לנו מנהיג

אמיתי שישים קץ לסבל שלנו?"

המתיישב עונה: " והממשלה שלנו שיקרה לןנ ומכרה את המסורת שלנו לטרוריסטים. מתי
ייגמר הסבל?

עונה לו הפלשתינאי: לפחות הממשלה שלכם לא תחזיק מעמד הרבה זמן"

עמיר לא רצח את רבין- עכשיו זה כבר עובדה

נכון הכתבה של אדיר זיק במקור ראשון הייתה מעולה? הכתב-שדרן המוביל הזה אמר
שדעתו בנוגע לרצח היא בדיוק כדעתי. הוא גם אישר את הטענה של שברוך גולדשטיין

הופלל ברצח שאחרים ביצעו. כדי להסיר כל ספק בדברי או דבריו אני מביא הוכחות חותכות
שעמיר לא רצח את רבין, כפי שאני טוען כבר 6 שנים:

********************
להכניס צילום מתוך המסמך עצמו עמוד 64 במהדורה האנגלית

********************

בדיקת Feroprint יכולה לחשוף אפילו כמות זניחה ביוצר של אבק מתכת. השוטר אריה
משה, בחן את ידיו של עמיר כחצי שעה אחרי הרצח ולא מצא אף שריד מתכת על ידיו של

עמיר.

לאחר שהתייעצתי עם מומחה מהמעבדה לזיהוי פלילי, עם רופאה ועם שוטרת, אני מסיק
שמצב כזה הוא כמעט בלתי אפשרי אם עמיר ירה כדורים אמיתיים. אז באו נסתכל עכשיו של

המסמך השני שמתייחס לבדיקת ידיו של עמיר, כדח להבין את הסיפור המלא.
*******************להכניס צילום מתוך המסמך עצמו בעמוד 65 במהדורה האנגלית

************** ליון משתמש במילה פיקה. ואפילו אם חלקיק מתכת אחד אמיתי נמצא בשערו
של עמיר, ההסבר לכך פשוט, אחד השוטרים הצמיד את אקדחו לראשו של עמיר.

אם עימר היה יורה כדורים אמיתיים היו מוצאים שרידי מתכת עךל ידיו. ואלה לא נמצאו!
בשתי הבדיקות שנערכו לעמיר, על דיד שתי שוטרים טכנאים מומחים, לא נמצאה אבקת

שרפה ולא שרידי מתכת על ידיו. מצב כזה לא יתכן אם עמיר ירה כדורים אמיתיים!!!!

כדורי סרק הם כדורים שעושים הרבה רעש אך אין בהם מספיק חומר נפץ כדי להותיר שרידי
מתכת על ידיו של היורה. ואין בהם את הכוח לשלוח כדור אל מבעד לקנה. תחשבו על רובה

פיקות. זה מה שעמיר ירה. ולכן לא מצאו שרידים על ידיו. הוא ירה כדורי סרק.

זה הסוף. אי אפשר יותר לכסות על רצח רבין. יש בידינו כבר מספיק ראיות שעמיר לא רצח
את רבין. נשלח את המסמכים המצורפים לכל העולם ונכריח את ממשלת ישראל לספר את

האמת.

שבוע רבין שמח

כל שבוע רבין, השבוע בשנה שבו מציינים כל הזמן את רצח רבין, אני מגלה דברים חדשים.
התגלית של השנה הזו טובה במיוחד. שדרנית הרדיו הפופולרית, דליה יאירי, דיווחה על

תוצאות סקר שנערך ע"י רשות השידור הישראלית. מטרת הסקר הייתה לברר כמה ישראלים
מאמינים בתיאוריית הקונספירציה של רצח רבין.

בפעם האחרונה שנערך סקר כזה, בשנת 1999, הוא נערך ע"י מעריב וגאלופ. הסקר הזה
העלה ש18% אחוז מהציבור הישראלי מאמינים שרצח רבין כרוך בקונספירציה עמוקה. 13%
ענו שיתכן שהייתה קונספירציה כזו. השנה אחוז המאמינים בקונספירציה עלה ל30%. יאירי

המותפעת דיווחה ששתי מיליון ישראלים מאמינים שהשב"כ עומד מאחורי רצח רבין.

בפועל זה יותר,כי 30% לא כולל את אלו שרק חושדים בקונספירציה, אך לא משוכנעים. אבל
אפשר להגיד בבטחה שהיום יותר מחצי הציבור הישראלי מאמין או חושד שסיפור הרצח הוא

לא בדיוק מה שמספרת הממשלה.

חצי מהציבור הישראלי!!!!! כלומר, האמת יצאה לאור. אבל רק הציבור שבאמת אכפת לו
חושף את האמת הזו. שימו לב לכתבות של שבוע רבין הנוכחי:

הצופה- דתי לאומי ימני- שמונה עמודים במוסף השבת. דיווח נרחב על ההגנה במשפט של
עמיר, המסקנות העולות הם בדיוק "תיאוריית הקשר" הכותרת: "אין סימנים של עמיר על

האקדח שבו נרצח רבין" 
יתד נאמן- דתי , אין דעה פוליטית מוגדרת- כתבה של שתי עמודים שמתייחס בעיקר

לתגליות של עיתון הצופה. הגרסה העברית של העיתון ( שהרבה פחות נחרצת וברורה
מהגרסה האנגלית) מודה שיש הרבה גיבוי ל"תיאורית הקונספירציה". הכותב מדגיש

שהעיתונים המרכזיים של ישראל לא היו מלאי דברי הסתה כמו שהם מלאים בד"כ בגלל
שהם מודעים לראיות שמוכיחות שעמיר לא רצח את רבין. 

השבוע- חרדי ימני- הכותרת: עמיר לא רצח את רבין. כבתה בת שלושה עמודים הכוללת
ראיון נרחב עם ד"ר דוד קהן שמראה מבחינה רפואית איך לא יתכן, בהתחשב בסיבת מותו

של רבין, שעמיר הוא זה שרצח אותו. 

http://asia.dailynews.yahoo.com/headlines/world/article.html?s=asia/headlines/010905/world/afp


1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 18/280

 

מקור ראשון - חילוני ימני- כתבה בת שתי עמודים במוסף סוף השבוע, וכתבה נוספת בחלק
המרכזי בעיתון לגבי הדף של "שיר לשלום". בלילה של הרצח היה בו חור שחור שנראה

ממש כמו חור של קליע. העיתון הציג את הדף כפי שהוא מופיע היום בארכיון של ראש
הממשלה, בדף הזה חסר החור.

ועכשיו נשווה:

מעריב - חילוני, ללא דעה פוליטית- כתבה בת שמונה פסקאות שמתייחסת לחשיפה של
הצופה לגבי עדות משטרתית של רביב. החלקים היותר חזקים בכתבה בהצופה שמתייחסים

למשפט של רביב, לא צוטטו בכתבה במעריב.
ידיעות אחרונות - חילוני, ללא דעה פוליטית- כלום

הארץ- חילוני, שמאל קיצוני- אפס. 
כל העיר- חילוני, שמאל קיצוני- כתבה רחבה על המאבטח של רבין שמת באופן פתאומי. רוב

הנאמר שטויות. אך גם חושף משהו מעניין, מאבטח שלישי נפטר מהתקף לב פתאומי כמה
ימים לפני שהוא היה אמור להעיד באחד מהמשפטים של רביב.

וזה כל מה שמדווחים העיתונים של השמאל החילוני. הם מכסים את האמת. התיק סגור
סופית. אבל הנואשות של העריצים ששולטים על המדינה ניכרת. תראו מה קורה המדינה:
עיתון הארץ מדווח שהמכתב שכתבה מרגלית הר-שפי לנשיא כדי לבקש חנינה הוא מזויף,

ושיש להחזיר אותה לכלא. בעיתון מעריב אנו קוראים שמשפחת רביו רוצה להעמיד לדין
גיבור אמיתי. הם מדברים על שלומי הלוי, תלמיד בבר אילן וחייל בחיל המודיעין, שדיווח

למשטרה ולשב"כ כחמישה חושדים לפני הרצח שעמיר מתכנן לרצוח את רבין. למה
שמשפחת רבין תרצה שיעמידו אותו לדין? אולי כדי להגיע אל השב"כ.

דליה רבין אמרה לעיתון הארץ שהיא חמכה בקוצר רוח למשפט של רביב, כי הוא רק קצה
הקרחון. עכשיו היא תצטרך לחכות עוד שישה חודשים כי המשפט שלו נדחה שוב, בפעם

התשיעית.

***

איך נדע שאכן מכסים את רצח רבין? כיוון שביום השנה העברי לרצח רבין התקיים כנס
חשוב בנושא. ורק העיתון של ערוץ שבע סיקר את האירוע. המרצה המרכזי היה יואל סקווזן,

עורך העיתון “World Affairs Brief" שהגיע מיוטה, בין היתא כדי להשתתף בכנס. הוא
הסביר את השיטה של הסדר העולמי החדש. הוא אמר שהם יוצרים בכוונה קבוצות קיצוניות

ואלימות כדוגמת הטליבן ואש"ף ומחמשים אותם, וכך הם מציתים מלחמות. אני שמח
שלפחות פעם קהל ישראלי שמע דברים כאלה אך לא ממני.

הוא כותב שוב ושוב ששמעון פרס הוא כלי בידי האירופאים, שבראשם המלך יוהן קרלוס
מספרד. פרס יפגוש את עראפת בקרוב בספרד.

(http://www.arabicnews.com/ansub/daily/day/011031/2001103125.html )
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מובארק בביקור בן יומיים בספרד

יחסי מצרים -ספרד 31.10.01 
בהמשך הנשיא יפגוש את המלך יוהן קרלוס בסעודה חגיגית לכבוד המשלחת המצרית

ובכירים בממשל הספרדי.
שר החוץ המצרי אחמד מהר אמר שהביקור של הנשיא חוסני מובארק הוא בעל חשיבות

מדרגה ראשונה.

מהר אמר שמובארק יפגש עם המלך, יוהן קרלוס, עם ראש הממשלה, חוזה מריה עזנר,
וידבר בפני בכירים רבים על הדרך להרחיב את שיתוף הפעולה בין אירופה לארצות

המזה"ת. הוא אמר גם ביום שלישי, לעורכי עיתוניים פוליטיים, שהדיונים קשורים גם
ליחסים בין שתי המדינות, להתפתחויות בנוגע לשטחים הפלשתינאים ואיך להחזיר את
ישראל והפלשתינאים לשולחן הדיונים. מהר הוסיף, שמטרת הדיונים היא להביא יציבות

למזה"ת ולקדם את פיתוח צפון אפריקה ודרום המזה"ת.

מהר אמר שהוא וגם השר הפלשתינאי סאיב עריקת ויתכן שגם שר החוץ הישראלי שמעון
פרס, יטלו חלק בדיונים.

שגריר מצרים לספרד

חוסין קאמל חרידי והנשיא מובארק דנים עם המלך יוהן קרלוס וראש הממשלה עזנר על
שלושה עניינים מרכזיים: המצב במזה"ת, טרור, והנשיאות הספרדית של האיחוד

האירופאי.

בשביל אלו שלא חשבו שלפרס יש חלק ברצח רבין, השדרן יהושע מאירי מביא סקופ.
כנראה שקלטת מאוד מרשיעה מסתובבת בחלל העולם. יום לפני חתימת הסכמי אוסלו,

שתי כתבים: שמעון שיפר ונחום ברנע הקליטו ראיון עם פרס. באמצע הראיון התקשר אל
פרס פעיל של מפלגת העבודה, גיורא עינם. פרס ביקש מהכתבים לצאת. הם יצאו אך הם

"שכחו" לקחת איתם את המקלט.

רבין רצה להשתתף בטכס החתימה על ההסכם. פרס צעק בטלפון: צריך לעשןת משהו עם
הבן... הזה. הוא רודף אותי כבר 16 שנה וזה חייב להפסק. צריך לעשות איתו משהו."

נספח של יום-רבין
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בסקירה שסקרנו את דיווחי התקשורת גילנו התייחסות רחבה בתקשורת הדתית-ימנית
למזימה של רצח רבין. שמנו לב גם שהעיתון יתד נאמן מפנה את תשומת ליבנו למיעוט
בדיווחים של התקשורת הכללית על רצח רבין. העיתון מציע שזה נובע מכך שהם קיבלו

ראיות חותכות שעמיר לא רצח את רבין. ראיות אלו הם שתי המסמכים שמעידים שלא היו
שרידי מתכת ואבקת שריפה על ידיו של עמיר אחרי הרצח.

הבדיקה למציאת שרידי אבקת שריפה נערכה ע"י החוקר הראשי, נדב לוין. השבוע אחד
מקוראי הנאמנים התקשר ללוין לודא את תוצאות הבדיקות שלו. לוין לא הכחיש שהוא

ביצע את הבדיקה, ולא הכחיש את תוצאות הבדיקה. הוא פשוט אמר: "אני עשיתי את שלי
עכשיו זה בידיים של בית המשפט." אני משוכנע שהוא ענה את אותה התשובה גם

לכתבים של התקשורת הכללית שהתעקשו להוריד למינימום את הדיווחים על רצח רבין.

בסוף השבוע של אותו שבוע רבין מגוחך, הסיקור בעיתונים נשאר אותו הדבר עם רק
הבדל משמעותי אחד.:

n המודיע -דתי ימני- כתבה נפלאה בת שלושה עמודים על היחסים בין רביב לעמיר. היא
כוללת 50 שאלות בלתי פתורות על רצח רבין שמראות את האמת גם לכל הספקנים.

n מקור ראשון- חילוני,ימני- סיכום של כל תיאוריית הקונספירציה על שניים וחצי עמודים.
הכתבה הזו הייתה מלאה טעויות. הכתבה טענה שאני עבדתי עם אחד מעורכי הדין של

עמיר כדי לחשוף עובדות שאי אפשר לחשוף בבית המשפט. זה פשוט לא נכון. ועם זאת,
הכתה תורמת לחשיפת האמת. 

n ירושלים- שמאלני, חילוני- סיקור כמעט מתנשא של הקונגרס האחרון בנושא רצח רבין.
n מעריב- חילוני, ללא דעה פוליטית- התייחסות קצרצרה באחד הטורים לתיאורית

הקונספירצי אך מעבר לזה- כלום. 
n ידיעות אחרונות- חילוני, ללא דעה פוליטית- שום דבר.

n הארץ- חילוני, שמאל קיצוני, - אפס מוחלט.
n כל העיר- חילוני, שמאל קיצוני- אחת החשיפות החשובות ביותר השבוע ובכלל.

מה? מה זה היה? עיתון שמאלני קיצוני חושף דברים על רצח רבין? הייתכן? מסתבר שזה
אפשרי. אז בואו נתבונן במה שהעיתון מספר לנו.

בשער העיתון מופיעה תמונה של שלומי הלוי, חזי קאלו, ודליה רבין פילוסוף. הכותרת:
"הם מפחדים."

הדמויות האמורות הם:

n שלומי הלוי- הוא דיווח למשטרה על האיומים של עמיר כלפי רבין ביולי 1995, חמשה
חודשים לפני הרצח. והוא אחד הגיבורים האמיתיים היחידים בכל פרשת רצח רבין

המכוערת.
n דליה רבין-פילוסוף - דבריה צוטטו בגיליון של הארץ משבוע שעבר. היא אמרה שהיא

מחכה למשפט של רביב כי היא מאמינה שהפרובוקטור של השב"כ הוא רק קצה הקרחון.
כידוע המשפט של רביב נדחה בפעם התשיעית, הפעם לתקופה של ששה חודשים. ביום
שבו היא אמרה את זה לעיתון הארץ העיתון מעריב דיווח שמשפחת רבין רוצה להעמיד

לדין את שלומי הלוי. 
n חזי קאלו- ראש המחלקה היהודית בשב"כ בתקופה שקדמה וכללה את רצח רבין.

כלומר, הוא המפקד של רביב.

אנחנו פותחים את הכתבה ושם יש כותרת: "התרגיל של השב"כ"

ושם יש עוד כמה דמויות:

n יניב אלרד- עורך הדין של קאלו, לשעבר ראש צוות התיכנון של אהוד ברק. 
n חמי סאל- ראש המחלקה הפוליטית בתנועת הקיבוצים וחבר בכיר בתנועת "דור שלום"

שמטרתה כביכול המשך האידיאלים של רבין.
n יוסי גינוסר- סגן ראש השב"כ לשעבר. הוא שוחרר מתפקידו עקב עדות שקר וסיוע
לרצח. הוא ניצל את קשריו ברשות הפלשתינאית והפך לשותף בקזינו ביריחו, או מה

שנשאר ממנו. הוא המתווך בין העריץ הרוצח ג'יבריל רג'וב ושמעון פרס, אהוד ברק ועוד.

המזימה: 
כל העיר מדווח:

" מבחוץ, האדם האחרון השב"כ צריך לרצות להעמיד לדין הוא שלומי לוי. אחד האנשים
הסימפטים החיחדים המעורבים בפרשת רצח רבין.

וכן, הדיווח ממשיך. האיש מאחורי היוזמה להעמיד את הלוי לדין הוא קאלו בכבודו ובעצמו.
הדיווח של התקשורת שמשפחת רבין היא זו שרוצה להעמיד לדין את הלוי, הוא שקרי.

דליה רבין-פילוסוף אמרה לכתבת ענת בן משה: "לא אני ולא משפחתי יזמנו את העמדתו
לדין של שלומי הלוי. התקשורת טעתה."

אז למה האשימו את משפחת רבין בטענות האלה? המזימה מתגלה:

קאלו מפחד ממה שיכול להחשף במשפט של רביב. רביב כבר הודיע שהוא לא מוכן להפוך
לשעיר לעזאזל של פשרשיית רצח רבין. אם רביב יפנה את הכעס האצור בתוכו לעדות

אמת כל המזימה שמאחורי רצח רבין עשויה להחשף בבית המשפט.

עד כה, השב"כ הצליח לדחות את משפטו של רביב תשע פעמים, אך לציבור נמאס
מהמניפולציות. מה שקאלו צריך הוא תקדימים משפטיים שהוא יכול לנצל כדי לסגור את

העסק בבית המשפט. רביב מואשם באי מניעת רצח רבין, כיוון שידע על הכוונה לרצח אך
לא דיווח למפקדיו. הלוי גם הוא ידע על הכוונה לרצח והוא כן דיווח למשטרה ולשב"כ אך

לא הזכיר את שמו של עמיר. במקום, הוא תיאר את עמיר כתימני נמוך השייך לקבוצה
פוליטית בתוך אוניברסיטת בר-אילן.

ועכשיו למסקנה המטורפת. כיוון שהלוי ידע על הרצח ולא נקב בשמו של עמירצריך
להאשים אותו באותם האשמות בהם מואשם רביב. אך מכיוון שהוא כן דיווח לרשויות ינקו

אותו מאשמה. כשיעשו זאת יצרו תקדים משפטי שיאפשר גם את סגירת תיק רביב.

אחד מסוכני השב"כ סיכם את המזימה בקצרה:

"קאלו מפחד שיזמנו אותו להעיד במשפט של רביב. הוא הגיע להחלטה אסטרטגית
להעמיד לדין את הלוי כדי למנוע את המשפט של רביב. כיוון שהלוי הוא דמות כ"כ זניחה

לא יהיה לחץ על בית המשפט להרשיע אותו, כמו שהיה במשפט של מרגלית הר-שפי.
השופטים יסרבו לשפןט אותו מתוך חוסר ענייו לציבור ולקאלו יהיה תקדים שיאפשר לו גם

את הביטול של המשפט של רביב."
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המזימה מעמיקה.

אסור היה לקאלו שייחשף רצונו להעמידג לדין את הלוי, אז הוא העמיד חומות בינו ובין
המציאות. הוא ביקש מעורך הדין שלו למצוא דמות ציבורית מכובדת שיהיה אפשר לתלות

בה את הבקשה. חמי סאל נבחר לתפקיד זה. הוא אמר לעיתון כל העיר שהוא לא ידע
שקאלו עומד מאיורי הבקשה הזו. תרמית מספר אחת.

תרמית מספר שתיים. תמיכה של משפחת רבין עשויה לזרז רבות את ההליכים
המשפטיים. מכיוון שאין לו קשר למשפחת רבין הוא שלח את ידידו גינוסר לדליה

רבין-פילוסוף. הוא דיבר איתה ותוך כדי שיחה הוא הזכיר את העמדתו לדין של הלוי. היא
הכירה הרעיון, אך לא יותר מזה. ואז הודלף לעיתון מערי שמשפחת רבין רוצה בהעמדתו

לדין של הלוי.

המזימה של קאלו ממחישה כמה נואשים בשב"כ לסיים את פרשת רצח רבין. הם עסוקים
בכל מיני תרמיות כולל הפצת שקרים בכל מקום. מידע כוזב רב מופץ באינטרנט מהכתובת

cyber samizdat. התרמיות מופצות ע"י פרופסור מחיפה ש******************

יש גם מזימה לעצב מחדש את דמותה של מרגלית הר-שפי. הדיווח בהארץ טוען שהמכתב
שנכתב לנשיא קצב בבקשה לחנינה הוא מזויף. מכתב זה היא שהביא לשחרורה. טענה

שהוא מזויף יכול לגרום לחזרתה לכלא.

הרשימה

לפני כמה חודשים נמסר בידי רשימה של כ40 שמות של בחורות רווקות דתיות, כולל
כתובות ומספרי טלפון. רשימה זו נמצאה ע"י המשטרה במחשב האישי של עמיר. הכתב

אדיר זיק התעניין ברשימה הזו במיוחד ולבסוף הבין את מטרתה. הרשימה היא רשימה של
בחורות שעמיר יכול להפוך לקורבן ואופציות לכלה בשביל רביב.

כשקוראים את העדויו שנחשפו לאחרונה על הקשר בין עמיר רביב והר-שפי, אין מקום
לספק שהר-שפי היא הבחורה כמעט הכי תמימה במדינה. הבחורה הכי תמימה היא זו

שממש נישא לרביב.

הנה מספר קטן מהדרכים בהם עמיר לכד את הר-שפי בתוך פשעיו:

n עמיר ביקש לקנות להר-שפי כמה שעונים דיגיטלים, מהסוג שאפשר לנצל להפעלת
פצצותץ היא הסכימה.

n עמיר ביקש מהר-שפי שתמליץ לו על כימאי מומחה שיכול ללמדאותו לייצר פצצות. היא
שלחה אותו לד"ר בכרך מבית אל. 

n עמיר הזמין את הר-שפי להצטרף למחתרת שלו . היא הסכימה בתנאי שלא תצטרך
לעשות מעשים אלימים.

שוב ושוב עמיר הפליל את הר-שפי והילדה הטפשה הזו המשיכה לשחק לידיים שלו מבלי
לחשוב בכלל למה היא נכנסת. אף אחד מהפרטים שלעיל לא נאמרו בבית המשפט. לא

הר-שפי ולא השב"כ רצו בחשיפת פרטים מביכים אלה. בית המשפט לא חקר אותם כיוון
שמערכת המשפט רקובה. בואו נראה דוגמא פרטית.

אני תבעתי את חבר הכנסת אופיר פינס על הוצאת דיבה אחרי שהוא החרים את הספר
שלי מעל בימת הכנסת. אני ניצחתי בדיון הראשון שבו השופט בועז אוקון קבע שזכותי
לתבוע את חבר הכנסת למרות חסינותו. היה לי יתרון בולט גם בדיון השני עד שהיועץ

המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין, שלח את עורך הדין שלו לבית המשפט כדי שיראה
תיק מסוים לשופא אוקון. נערכה ישיבה מאחורי דלתיים סגורות ואז השופט חזר כדי לסיים

את המשפט. ( הסיפור המלא מופיע בספר שלי 8888888888888)

בואו נחשוב מה הציעו לשופט אוקון כדי שיסכים לעיוות המשפט? שנה וחצי אחר כך
השופט אוקון מונה לשופט בבית המשפט העליון.

הסאגה שעצובה על שרה שוורץ

בלילה שבו נרצח רבין המשטרה פשטה על ביתו של רבין ולא מצאה שם נשק. המצב הזה
לא היה מקובל על השב" אז הם ערכו חיפוש משלהם כעבור יומיים ומצאו מצבור של נשק

ששיך כביכול לאחיו של עמיר, חגי. כך הם יכלו להסביר מאין עמיר השיג את האקדח
והתחמושת שלו, מהמצבור הפרטי של אחיו.

מחסן הנשק של חגי צולם ופורסם בתקשורת. התוך מצבור המשק היה גם -16M רשום של
צה"ל וכן תחמושת רבה של צה"ל. רבים שאלו איך חגי השיג נשק צה"לי?

השב"כ נכנסו לפעולה ויזמו תוכנית. הם חפשו ברשימת הנתונים שלהם בחור צעיר
שמתנגד לתהליך השלום ומצאו את אריק שוורץ שאחראי על מחסן הנשק באחד מבסיסי

צה"ל הקטנים. הוא נקבע כמקור הנשק של חגי, בין אם זה נכון ובין אם לאו.

מה שתפס את עיני ההיה הכמות הגדולה מידי של החומר על הנושא הזה. חוקרים אחרים
סברו שזהו ביזבוז זמן להתמקד בעניין כ"כ שולי. אך אני מצאתי את הדרמה והאירוניה

בכל הסיפור. הסיפור הבא מגיע ישירות מתוך המסמכים של משטרת ישראל.

השב"כ מורה למשטרה לפשוט על ביתו של אריק שוורץ בטענה שהוא גנב נשק צה"לי,
מכר אותו לחגי עמיר, ואחד הכדורים שלו אולי גרם למותו של ראש הממשלה.

המשטרה מגיעה לביתו של אריק שוורץ אך הוא לא נמצא. אימו המבוגרת בת 61 פותחת
את הדלת וכחתה של המשטרה מתפרצת פנימה. המפקד צועק עליה: " טוב, איפה הנשק

שלו?" והיא עונה: "איפה מה?"

"הנשק שאריק גנב המבסיס, איפה הוא?"

"הוא לקח את הנשק שלו איתו לבסיס."

"לא. איפה שאר הנשק? הנשק שהוא נתן ממנו לחברים הרוצחים שלו?"

" הוא מעולם לא הביא הבייתה משהו כזה. הוא בחור נפלא."

שרה לא מוכנה לתת למטרה לחפש בביתה אך בעלה, ד"ר נפתלי שוורץ ( רופא השיניים
הנודע ) הסכים והמשטרה הפכה את הבית. בסוף הם מצאו רימון משומש אחד, מזכרת

מאימונים בצבא.

לשב"כ המימצאים חוסר על דיווחה המשטרה התקשורת מדיווחי הרחק הקלעים מאחורי
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כ מאחורי הקלעים הרחק מדיווחי התקשורת המשטרה דיווחה על חוסר המימצאים לשב
והם החלו במרדף מטורף. חברי השב"כ המגוחכים נכנסו שוב לפעולה. הם חזרו לביתו של
שוורץ ברמת גן והפעם מצאו בית רק את שרה שוורץ. אנחנו לא יודעים איזה לחץ ואיומים
הופעלו כלפיה אך לבסוף היא הסכימה ללכת לתחנת המשטרה ולהודות שם שהיא לקחה

את כל הנשק של בנה אריק, שמה אותו במזוודה וזרקה לים התיכון. הנה העדות שלה
במשטרה:

בלילה של רצח רבין הבן שלי התקשר מהביס ואמר שאויל יהיו צרות אם אני לא אעשה לו
טובה קטנה. הוא ביקש שאני אארוז את כל הנשק שלו ואשים אותו במקום שבו הוא לא

יוכל להמצא. מצאתי את הנשק בתוך ארגז ושמתי הכל במזוודה. עליתי על אוטובוס
וחיפשתי מקום טוב לזרוק שם את המזוודה. ירדתי מהאוטובוס ליד הדיסקוטק של

הדולפינריום. שם זרקתי את המזוודה לים. אני מצהירה שזוהי האמת.

אנשי המשטרה לא השתכנעו. הם שאלו אותה מה היה בתוך המזוודה והיא ענתה: "
רובים, כדורים, רימונים, כל מיני דברים כאלה"

המשטרה הסיקה שהמזוודה שקלה לפחות 75 ק"ג. והם הגיעו למסקנה שאשה חלשה
וצנומה בת 62 לא הייתה יכולה להרים מזוודה כזו לתוך האוטובוס, ללכת איתה למקום

כלשהו, ולזרוק אותה עם תנופה לתוך הים. הם שלחו אותה הביתה.

אני לא יודע מה אמרה המשטרה לשב"כ על ביזבוז הזמן שהיא גרמה לה. אך חברינו
בשב"כ חזרו ישר לפעולה. ושוב הם הלכו לבקר את שרה שוורץ. הם הורו לה למצוא לה
שותף צעיר שהיה יכול לסחוב את המזוודה בשבילה לים. היא טלפנה לאחין שלה משה

חכם. אני יכולה רק לדמיין את התשובה הנלהבת שלו: " כמובן שאני מוכן לעשות לך טובה
קטנה ולעזורלך להשמיד את הראיות שקשורות לרצח הגדול ביותר בתולדות המדינה. אני

אשמח לשבת 15 שנים בכלא בשבילך"

שרה ומשה הגיעו לתחנת המשטרה שוב כדי להצהיר. משה אמר את הדברים הבאים:

בלילה של רצח רבין דודתי התקשרה אלי וביקשה טובה קטנה. היא שאלה אותי אם לא
אכפת לי לאסוף בשבילה מזוודה ולזרוק אותה לים. הגעתי לבית שלה, צלצלתי בפעמון

וחיכיתי שהיא תגיע. היא טיילה עם הכלב והיא החזיקה בידה מזוודה. היא לא אמרה לי מה
יש בפנים. אך היא בקשה שאני אסע בנכונית שלי ואזרוק את המזוודה לים. ראיתי שביל

ליד הדולפינריום שהוביל לבליטה בסלע של חוף הים. עמדתי עליו וזרקתי את המזוודה 50
מטר אל תוך הים. אני מצהיר שזוהי האמת."

הנה מגיעה הדרמה. המשטרה לא האמינה ששרה שוורץ הייתה יכולה לסחוב את המזוודה
אפילו עד למכונית. וגם הם לא האמינו שמשה מסוגל לזרוק מזוודנ במשקל 75 ק"ג.

משה הסביר: " זה היה לילה סוער. זרקתי את המזוודה כמה מטרים והיא נסחפה עד 50
מטר ממני.

אז החוקר ענה: "כלומר, המזוודה צפה."

" רק קצת, מספיק כדי שהמזוודה תגיע למרחק 50 מטר"

" וכמה זמן מזוודה מלאת פלדה צפה?"

יותר ממה שאתה חושב. אני יכול לדבר עם דודה שלי?"

שרה נכנסת לחדר. היא מסתכלת על משה ואומרת: אמרצ להם, נכון? " הם הכריחו אותי",
הוא ענה.

המסיבה נגמרה. הם שאלו את שרה שאלה פשוטה. איך היא ידעה שיש שביל מאחורי
הדולפינריום. היא הייתה יכולה לענות שמשה צייר לה מפה של איפה הוא זרק את

המזוודה. אך היא הייתה בהלם מהשאלה ולא ידעה מה לענות.

המשטרה גרשה משם את משה ושרה, ונוכל רק לדמיין מה הם אמרו לשב"כ. אבל זה לא
נגמר פה. השב"כ חזר לביתה של שרה שוורץ והיא חזרה למשטרה והעידה:

אחרי שמשה חזר הסתקרנתי איפה הוא זרק את המזוודה. אז ביקשתי ממנו שיקח אותי
למקום המדויק. הגענו לדולפינריום והוא הוליך אותי לבליטה בסלע. הוא הציע לכיוון שמאל

ואמר: " לשם זרקתי את המזוודה"

שרה הצהירה שזוהי האמת.

למה אני כל-כך מתרגש מהסיפור הזה? כי הוא מוכיח עד כמה נואשים השב"כ בימים
שאחרי רצח רבין. התוכנית שלהם לא עבדה כמתוכנן והיו צריכים לייצור קונספירציה

חדשה לגמרי. אם ליגאל עמיר היה נשק צה"לי שהוא קיבל מאחיו, יש צורך למצוא את
המקור לנשק הזה. הם ראו את זה כהכרחי לכיסוי הרצח. הם התחילו עם אריק שוורץ והוא

היא אמור להיות הקורבן שלהם.

בשלב זה של הדרמה כבר נמאס למשטרה מכל הסיפור. הם מחליטים פשוט לקבל את
העדות של שרה שוורץ. בשעה 1:00 לפנות בוקר צוות צוללנים של המשטרה, עם ציוד

מתקדם לראיית לילה מגיעים לחוף שליד הדולפינריום. מסתבר שהמים שאליהם זרק משה
את המזוודה רדודים כ"כ עד כי אי אפשר לשחות בהם. הצוללנים יצרו שורה וחיפשו את

המזוודה עם רגליהם. רק כשהם הגיעו למרחק 50 מטר מהחוף הם היו צריכים לשחות
קצת. ועדיין לא נמצאה כל מזוודה.

המזוודה שקלה 75 ק"ג ולכן לא סביר שהיא נסחפה רחוק שמם. שוב בשעה 6:45 בבוקר
הצוללנים נאספו כדי לחפש את המזוודה ושוב הם לא מצאו דבר.

בשלב הבא הם זימנו את סמל אריק שוורץ כדי שיעד עם אימו. שימו לב לסצינה הזו כפי
שהיא נרשמה בדוחות המשטרה.

אריק שוורץ: ואז ביקשתי האמא שלי, אם לא אכפת לה, שתאסוף את כל הנשק שיש לי
ותזרוק אותם לים במקום שלא יהיה אפשר למצוא את זה.

שרה שוורץ: מספיק שקרים

אריק שוורץ: לא, אמא!

שרה שוורץ: אולי אם נספר את האמת נוכל להציל את משה מהכלא.

שרה שוורץ סבלה מספיק והיא סוף-סוף נשברה. היא לא יכולה להמשיך. הקש האחרון היה
כשהם עצרו את האחיין הצעיר שלה באשמת השמדת ראיות הכרחיות למשפט רצח ראש
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ע ן ע
הממשלה. בנסיבות שהיא עצמה לא הבינה היא העמידה את האחיין שלה במצב שהוא
עשוי לקבל 15 שנה בכלא. היא לא הייתה מוכנה שאותו דבר יקרה גם לבן שלה. לשרה

נמאסו האיומים והשקרים והיא אמרה את זה בקול. ולכן הסיפור של שרה שוורץ לא הובא
לפני ועדת שמגר ולא מוזכר באף פרוטוקול של משפט יגאל וגי עמיר. השב"כ פשוט לא

צפה ששרה שוורץ, אשה בת 61, תגיד בסוף את האמת.

שורת המחץ היא שאריק שוורץ נאסר והובא למשפט באשמת גניבת נשק מצה"ל ומכירתו
לחגי עמיר. הרי יש כל-כך הרבה עדויות מוצקות נגדו?!

מבחן התוצאה. 
פ"ש 
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פרשת רבין מחוסרת הרסן גובה עוד שלושה קורבנות...:-
*************

מקרי הרצח האחרונים שנועדו גם הם לכיסוי פרשת רבין הם הרצח של ד"ר דךיה איל,
בעלה נימרוד איל ובנם אסף. דליה איל מועסקת בבית החולים איכילוב מאז שנות

השמונים המוקדמות. היא הייתה לאחרונה ראש קרן בריאות שממוקמת בבית החולים,
אך עבדה לעיתים גם בחדרי המיון ובמחלקות הטראומה לאורך הקריירה שלה בבית

החולים. עד כה, לא נמצאו הוכחות שהיא הייתה בחדרי המיון בליל רצח רבין אך לעולם
אין לדעת. אך ללא ספק היא הכירה את הרופאים והאחיות שטיפלו ברבין באותו לילה

ושמעה ממאחד מהם את האמת.

באו נחזור שוב על המניע לרצח: ד"ר איל ידעה את האמת על איך נרצח רבין.

מי ביצע את הניתוח שלאחר המוות על משפחת איל, הלוא הוא ד"ר מוות בכבודו ובעצמו,
ד"ר יהודה היס, ראש המכון הפתולוגי של המשטרה. במכון זה נערכו חיפושים בשל,

שמירת האיברים הפנימיים של 81 גופות, ללא הסכמת משפחותיהם. וככל הנראה היה
זה ד"ר היס שששינב את הדו"ח הפתולוגי שתיאר את פצעיו האמיתיים של רבין.

בואו נחזור על המניע לרצח: ד"ר איל ידעה מה היו הפצעים האמיתיים של רבין.

עכשיו בואו נדון בעוד רצח המוני מרושל.

הכרונולוגיה של הטבח

חמישי בלילה, 10/1/02 דליה ונמרוד מתים כשהם חבוקים במיטה.

שישי בבוקר 11/1/02 אסף,22, מת כשהוא יושב בכורסא בסלון.

הג'רוסלם פוסט מדווח ( 15/1/02 ):

" המשטרה מעריכה שאסף הגיע הבייתה ומצא את משפחתו מתה. הוא הכיר בגז חסר
בריח והצבע שהיה מצוי באויר. הוא התעלף ומת."

שבת 12/1/02 יונה אליעד, גיסו של נימרוד מגלה את הגופות. ומגלה שהחתוךים של
המשפחה חיים ובריאים מסתובבים בבית. המשטרה הודיע שכנראה מדובר בהתאבדות

משפחתית. קרובים וחברים של המשפחה דוחים בתוקף את הטענה.

יום ראשון 13/1/02 המשטרה חוקרת, ותוך יום מגיעה למסקנה נוספת. מתוך הג'רוסלם
פוסט:

הם מתו כתוצאה משאיפת פחמן חד- חמצני שנזל מתוך ההסקה שבדירתם הסגורה.
וזאת משום שקן של ציפור חסם את צינור הפליטה."

הפוסט מדווח שבערך 100 איש מתים כל שנה כתוצאה משאיפת גז שנפלט ממערכת
החימום הביתית. ורק בית חולים אחד בארץ מאובזר לטיפול בנפגעי פחמן חד-חמצני.

באו נחשוב על זה קצת:

הקו של הציפור- ציפורים לא מקננות בארץ בינואר. הם לא מצליחים לבנות קן בין לילה
בכל מקום בעולם. הם לא בונים קנים בתוך צינורות של פחמן חד-חמצני ואילו ניסו הם

היו מצליחים לסיים. 
מגז האויר- רוב החורף היה קר וגשום. זאת לא הפעם הראשונה שהם חיממו את ביתם

בעזרת ההסקה. אילו באמת ציפור בנתה שם קן בקיץ, הגופות של משפחת איל היו
נמצאות עוד בנובמבר.

החתולים- בני משפחת איל נמצאו 48 שעות לאחר מותם. בבית אטום, מלא גז רעיל,
במשך זמן של 48 שעות, גם החתולים היו צריכים למות. 

הבן, אסף- אסף שב לביתו, מגלה את הוריו מתים. במקום להתקשר לאמבולנס הוא
מתיישב על הספה ומת. 

בית החולים איכילוב- כל רופא או אחות שטיפלו ברבין בליל הרצח סבלו מאיומים על
חייהם בכתב או בעל פה. שתיים מהרופאים, קלוגר וגוטמן, סבלו מבעיות בריאותיות

כמעט קטליניות, חסרות הסבר הגיוני. מאז הם למדו לשתוק. ד"ר איל, מסתבר לא למדה
את הלקח.

הפצצות המתקתקות

הרוצחים של רבין נואשים לגמרי. הציבור שומע לאט על הפשע וסיפורי הכיסוי מתחילים
להתפורר. הדברים מתחילים לצאת מכלל שליטתם. הם יודעים שיש עדיין 4 פצצות

מתקתקות שעומדות להתפוצץ. והם:
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ץ  תפ ת  ת שע תקתק

ד"ר יהודה היס. בשבוע שעבר נערכה פשיטה על המכון הפתולוגי שברשותו ונמצאו חלקי
גופות, חלקם בנות חמש שנים, וביניהם חלקח גופות של חיילם שנהרגו בקרב. היס לא

נעצר. הוא יודע יותר מדי על רצח רבין ולכן הוא חסין. אך אביו של אחד החילים, ד"ר
חיים בוזגלו תובע את העמדתו לדין, והתיק עומד לעלות למשפט בקרוב. הציבור לא

יסבול את הפשעים הנוראיים האלה כלפי חייליהם האמיצים. ד"ר היס יעמוד למשפט,
וכשיעמוד, אני בטוח, יהיה לו מה לספר לנו על רצח רבין.

השופט מאיר שמגר- הוא עומד ברש ועדת חקירה שחוקרת את מקרי המוות מסרטן של
חיילי קומנדו שהתאמנו בנחל קישון המזוהם. התקשורת כבר פירסה שכנראה הוא הולך

לקבוע שאין קשר בין הסרטן לאימונים בנחל קישון. הוא יחסוך לקומנדו מיליוני דולרים
של כספי פיצויים אך הציבור לא יקבל את השקרים וייזכר שהוא אותו שופט שכיסה גם

את רצח רבין. 

מנחם דמתי- הנהג של רבין בלילה האחרון לחייו הולך ומשתגע. שמעתי את זה מבן דודו
מחכבר שלו ומשכן שלו. הוא סובל מיסורי מצפון חזקים והוא עומד להשבר.

אבישי רביב- באפריל הקרוב הפרובוקטור מהשב"כ שהסית את יגאל עמיר, עומד
למשפט. המשפט כבר נדחה תשע פעמים וזה לא מוצא חן בעיני הציבור.

הרצח של ד"ר איל היה ניטרול של פצצה מתקתקת אחת אך יש עוד רבים. אז צפו לעוד
מקרי רצח. משפחת איל הורעלה, אולי ע"י פחמן חד-חמצני ואולי רעל אחר, אך בטוח

שלא ציפור קטנה אחראית למעשה.

מבחן התוצאה. 
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אתה שמעת ראשון

שמעתי ממקורות שונים שבכירים בצה"ל מתכננים את מפולתו של ברק. התהליך
שהביא לזה הוא כדלהלן:

כשאש"ף התחילו להורות לשוטרים ואנשים פשוטים להתקיף את חיילי צה"ל, ברק נתן
פקודה שכמוה לא נשמעה באף צבא, החיילים היו צריכים לחכות שיפתחו לעברם באש

כדי להגיב. למרת שכבר שנים מינויים בצה"ל הם על בסיס פוליטי היו מפקדים רבים
שלא היו מרוצים מהפקודה הזו. הם חשבו שזה יגרום לנפגעים רבים ולהארכת

הקונפליקט. המפקדים האלו הפכו יותר ויותר מתוסכלים כשנאסר עליהם השימוש
בכוח כדי להציל חייל שדימם למוות במטחם קבר יוסף, וכשבסוף הם נאלצו לנטוש את

הקבר. הסירוב להגיב על חטיפת שלושת החיילים ע"י החיזבללה הפך את התסכול
לכעס של ממש. נקודת המפנה הייתה הלינץ הסדיסטי בשתי החיילים ברמאללה.

מפקדת צה"ל ביקשה שברק יאשר לחיל האויר הפצצת המפקדות ובניינים אחרים של
החמאס, הג'יהד והתנזים בתור תגובה.

שנית, לצה"ל היה צילום הוידיאו של שוטרי הפת"ח שירו על חיילי צה"ל, וצוות
מהטלויזיה של איטליה צילם את מבצעי הלינץ ברמאללה. צה:ל זיהה את הרוצחים

וביקש לחפש, ולתפוס ולהרוג אותם מיידית. ברק דחה את ההמלצות של צה"ל ובמקום
הורה למסוקים להתקיף מטרות לא חשובות בשטחי הרשות, והזהיר את הפלשתינאים

מראש.

מפקדים מסוימים הבינו שברק מציית להוראות בינלאומיות שלא לאפשר לצה"ל להגן
על המדינה ושלא להגיב על רצח של אזרחים. המחאה נגד ברק התחילה להשמע .

הקש ששבר את גב הגמל היה החטיפה של אלוף משנה טננבאום. מפקדי צה"ל הבינו
שהוא עובר עינויים ושמכריחים אותו לחשוף שמות, כתובות, פרטים של מפקדי צה"ל,

אסטרטגיות, ציוד ומתקנים. הם ביקשו מברק לאפשר תוכנית של פלישה ללבנון.
תוכנית זו כללה שביית שבויים רבים שתבטיח עסקת חליפין בין החיזבללה למדינת

ישראל, ותאפשר את השחרור של טננבאום. אך שוב ברק דחה את ההצעה.

מפקדי צה"ל לא ידעו מה יהיה השלב הבא בהגבלת צה"ל . הם צפו שההמון יצא
לרחוב וידרוש את ההגנה המלאה של צה" לעל מדינת ישראל. ובסתר התחילו להרקם

תוכניות להפלת ברק.

חדשות מהשטח שאף אחד לא מדווח

פעילי פוליטי ידוע הציע תוכנית שתנטרל את דיווחי התקשורת הכוזבים של אנשי
הסדר העולמי החדש. הוא מציע:

" בפעם הבאה שאידיוט הרשת CNN או BBC מצדיק את הפשעים של אש"ף נלך
לביתו ונזרוק עליו אבנים בכל פעם שינסה לצאת. לרוע המזל, אנחנו מנועים משימוש

באש חיה, דבר שהיה ממחיש את העניין באופן ריאליסטי יותר."

הוא מוסיף:

" יש לי תוכנית לטווח ארוך לקנות את הדירות שנמצאות בשכנות לבתיהם של
הכתבים, בלונדון אן סטוקהולם, ולשכן שם משפחות פלשתינאיות. נדאג שיהיו מספיק

אבנים בחצר האחורית. ואז הם יבינו כמה נעים שיש שכנים כאלה"
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שמעתי באקראי

אם פלשתינאית אומרת לבנה בן התשע: " לך תשחק באזורי הקרב"

***

עוד ממה שלא מספרים לנו

הערוץ הממלכתי, ערוץ אחד, דיווח בתוכנית "ערב חדש" ידיעה מרעישה. אש"ף איים
במוות על כתבי הטלוויזיה האיטלקית שצילמו את הלינץ ברמאללה, כדי שלא ישרדו

את הלינץ. האיומים היו כ"כ מפחידים עד כי הכתבים השתכנעו לא לפרסם את הסרט,
ואף התנצלו הפני אש"ף על עצם צילום הלינץ. משרד התקשורת הישראלי שלל בשל

כך תעודת הכתב שלו.

מה עמד מאחורי האיום הרצח? לפי הדיווח הסרט כולל גם את עראפת עומד בתחנת
המשטרה ברמאללה וצופה על המעשים הסדיסטים של חייליו. התקשורת פרסמה

שהסרט לא ראוי לשידור בגלל תוכנו המזעזע. התקשורת האיטלקית מעולם לא נמנעה
משידור בגלל סיבה כזו. סיבה יותר הגיונית לצנזורה היא העובדה שעראפת נראה

בסרט כשהוא מפרד על רצח סדיסטי כפול.

סוחטים את ברק

אהוד ברק עובר סחיטה ע"י גורמים הארה"ב, הם מאיימים לגלות פשעים רבים שביצע
בזמן מסע הבחירות שלו. הקמפיין של ברק נוהל ע"י היועץ של קלינטון, ג'יימס קרוויל,

שלימד את ברק הרבה תרגילים בלתי חוקיים שעזרו לברק לעלות לשלטון.

אחד מהתרגילים הלא כלל פריצה למטה מפלגת העבודה בוושינגטון, והאשמת
מתנגדיו מהימין, במפלגת הליכוד, במעשה. אחר -כך היה מפעל בלתי חוקי שלם של
גיוס כספים שנוהל ע"י גיסו של ברק, בנו של הנשיא לשעבר, חיים הרצוג. אמריקאים
רבים, בעיקר יהודים, שוכנעו לתרןם כספים רבים לעמותות שמטרתם הייתה כביכול

סיוע בשכונות מצוקה, תמיכה במובטלים, קידום החינוך לדמוקרטיה, בניית מתנ"סים
ועוד. אך בפועל הכסץ זרם ישירות לכיס של ברק.

מבקר המדינה גילה את הפשעים והמליץ שהמשטרה תחקור אותם. אך הרשוןיות
CIAבארה"ב לא איפשרו לחוקרים שמישראל לנהל מחקר בתחומי ארה"ב. קלינטון וה

הבטיחו לברק שאם לא יציית להם הם יפתחו את השערים לחוקרים של המשטרה
הישראלית, והם יגלו פשעים שבגללם ברק ישלח לכלא לעשור.

הצתת מלחמה

התושבים היהודים של יהודה ושומרון מוסתים לאלימות. המטרה הבאת לאליצות של
ממש ובכך ליצור תירוץ לפינוים מבתיהם. כדי לקדם את המטרה הזו נרצחו שתי

רבנים, אחד מהם לעיני חיילי צה"ל. וכן, שתי מקומות קדושים, קבר יוסף ובית הכנסת
ביריחו הועלו באש. האחראי לכל המעשים האלה הוא יוסי ביילין, שר המשפטים. הוא

עדיין דבק באסטרטגיה שתיכנן בתחילת ימי אוסלו. התושבים העדינים של יש"ע
באופיים אינם אלימים, לכן הפשעים נגדם ימשיכו עד שהם סוף-סוף ישברו ויתחילו

להשתמש האלימות נגד הפלשתינאים.

מבחן התוצאה. 
פ"ש 
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שלום של רוצחים

שמעון פרס פגש את יאסר עראפת בעזה והפלא ופלא, נסי נסים, הם הסכימו להגיע
להסכם שלום. כך דווח בכל כלי התקשורת. אך באו נבחן מה באמת הוסכם ביניהם.

פרס ויוסי ביילין נציגיו המובהקים של אנשי הסדר העולמי החדש בקבינט של ברק
מאימים עליו, והוא יודע שהם רציניים. והוא מפחד, לא מהם עצמם אלה ממי שהם

מייצגים. ברק עלה לשלטון בעזרת אנשי הסדר העולמי החדש ( CFR ) והוא כלי של
האנגלו-סקסים. יש לו התחייבות כלפיהם והוא חייב, לפחות למשך החודשים

הקרובים לציית לקלינטון. בינואר הנשיא האמריקאי הבא, גם הוא מן הסתם חבר
CFR, יבחר וימשיך את דרכו של קלינטון.

פרס, מצד שני הוא כלי של האירופאים וגם הם רוצים את חלקם בתהליך השלום.
הצ'נסלר הגרמני, שרודר, הגיע לעזה והורה לעראפת להפגש עם פרס. פגישת פרס

ועראפת אורגנה ע"י:

n יוסי גינוסר- לשער סגן ראש השב"כ. הוא שיקר לגבי ההוצאה להורג של שתי
המחבלים בפרשית קו 300. בעקבות עדותו נשלח קצין חף מפשע לכלא לתקופה

ארוכה. כשעדותו התבררה כשקרית הוא התבקש להתפטר. יש לו ולעראפת
אינטרסים כלכליים משותפים. שתיהם מרויחים מהקזינו ביריחו. 

n כרמי גילון- כראש השב"כ הוא עמד בראש מבצעים רצחניים, ביניהם הטבח
בחברון בפבואר 1994, ורצח רבין. הם היו חלק מתוכנית רחבה יותר להביא לירידה

בתמיכה במתנגדי תהליך השלום, וכך לקדם את תהליך השלום. חובתו הייתה לגרום
לפינוי המתיישבים היהודים מיש"ע וכך למלא את ההסכם עם אש"ף, בו כתוב שכל

יש"ע יימסר לידיהם.

עוד הבטחה של פרס לעראפת, כפי שדיווחתי בכתבי הקודמים, הייתה הסרת
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, ק , ע ע
השלטון היהודי ממזרח ירושלים והעיר העתיקה לחלוטין. הוא נשבע לאירופאים

שהאו"ם ייקבל אחראיות ביטחונית על ירושלים ושהותיקן יקבל אחראיות על
המקומות הקדושים בה. ברגע שלאו"ם יש אחראיות על ירושלים היא תיתן

לפלשתינאים את הרשות לייסד עיר בירה בירושלים המזרחית. המלחמה הנוכחית
היא בגלל שלא ה CFRולא ברק רוצים שהותיקן יקבל את הזכויות על ירושלים,

ועראפת מרגיש מרומה. פרס חייב לעמוד בהבטחתו לפני שהמלחמה תיפסק. וברק
יןדע את זה. הוא יודע גם שהכנופיה של קלינטון מתנגדת למסירת ירושלים לידי

האירופאים.

אין סיבה לחגוג את ניצחונו של שרון

המסר שלי ברור ואלה שמוכנים לקבל את דברי. השלטון הפוליטי בישראל הושחת
ע"י גורמים בינלאומיים, וכל המתמודדים לראשות הממשלה מושחתים כאחד. וזה
כולל, קודם כל, את אריאל שרון. אני מבין את החגיגות סביב ניצחונו על ברק. אלו

המנסים לגרור את ישראל למבצע התאבדות קיבלו סוף-סוף את המסר שלעם נמאס.
הבחירות האלו היו דרך לפריקת רגשות והיוו תרפיה טובה לעם. למרבה הצער,

אנשים באמת מאמינים שהמאבק הגיע לסופו. הם הולכים להתאכזב. הם יגלו ששרון
יבגוד בעם לא פחות מברק, רק הסגנון ישתנה.

זוהי הדרך שבה הימין הצליח לנצח בבחירות מלכתחילה: נתניהו היה באמצע מסע
הסברה בארה"ב. שם הוא נפגש עם שתי חברי הCFR, ג'ורג' שולץ והנרי קיסינג'ר.
נתניהו עצמו אמר שהם אמרו לו שהגיע הזמן לרוץ לראשות הממשלה. הבעיה היא

שהבחירות לא נועדו להתקיים, אלא בעוד שנתיים.

נתניהו טס לישראל, בטענה שהוא בא לכבוד בר-מצווה, נפגש עם ברק, וחזר למסע
ההסברה שלו בארה"ב. יומיים לאחר מכן ברק, שקיסינג'ר וכנופייתו העלו לשלטון

מלכתחילה הצהיר שהוא מתפטר, ושיתקיימו בחירות שבהם הוא יתמודד.

למה שהוא יעשה דבר מטורף כ"כ, אלא אם כן הורו לו לפעול כך? הוא פיגר בסקרים
והוא התמודד בבחירות אבודות מראש. והקמפיין שלו רק הזיק למצבו בסקרים.

הCFR היה נחוש בדעתו שהגיע הזמן ששרון ימשיך במשימה להוביל את ישראל
למלחמה. ברק הכין את הדרך ועכשיו שרון יוביל את העם למלחמה. וכל היהודים

בעולם חושבים שהכל קורה במקרה.

לפני כמה שנים קיבלתי טלפון מיואל בינרמן. הוא השתתף בכנס על הכלכלה
הישראלית המלון שרטון במנהטן. נרגש, הוא אמר: " הלכתי במסדרון בבית המלון

ופתאום, לא תאמין מה ראיתי, שרון וקיסינג'ר יצאו ביחד מאחד החדרים". יואל סיפר
את אותו הסיפור לכתבים שסיקרו את הכנס ולמחרת במסיבת עיתונאים שרון אישר
שהתקיימה פגישה ואמר: "כדי להשיג שלום אין מנוס מויתורים" אחד הכתבים שאל

אם כוונתו לויתורים טריטוריאלים והוא סירב לענות. השיחה עם קיסינג'ר עיצבה
מחדש את כל אישיותו של שרון.

בנתיים התקשרתי לדובר של שרון, רענן גיסן, ושאלתי אותו על מה הייתה הפגישה.

הוא ענה: " הם נפגשו כדי לדון בביטחון במזה"ת באופן כללי"

שאלתי למה שרון שר התשתיות דן בנושאי ביטחון בכנס על כלכלה.

הוא ענה: " אתה צודק, כמובן, הם דנו בנושאי כלכלה."

אני התעקשתי: " למה שרון בכלל נפגש עם קיסינג'ר?

התשובה הייתה מהוססת: " השר שרון נפגש עם מר קיסינג'ר בכל פעם שהגיע
לארה"בת מאז מלחמת יום כיפור."

בשבילי זה היה יותר מדי לעכל בבת אחת . בלי לחשוב שאלתי: " מה אתה יודע על
?CFRהנהגתו של קיסינג'ר את ה

גיסן היסס ואז ענה: " מר שרון נתן לי הוראות שאין לדון בנושא הזה עד שהוא יכתוב
עליהם בספר הזיכרונות שלו."

אריאל שרון נולד וגדל במושב שמאלני קיצוני, כפר מלל. בתחילת שנת 1973 הוא
ייסד מפלגה בשם שלומציון. תומכי המפלגה היו מהשמאל, והוא אפילו הזמין את יוסי
שריד לחלוק איתו את הנהגת המפלגה. באותה שנה באוקטובר פרצה מלחמה ושרון
הפך, גיבור לאומי. מעכשיו הקריירה הפוליטית שלו תקבל תנופה ובCFR מחליטים

שהוא צריך לעבוד איתם.

הוא פגש את קיסינג'ר ושותפיו בתחילת 1974, הוא קיבל מהם את ברכתם ותמיכתם
לעלייתו לשלטון, אך עם תנאים. התנאי הראשון היה שהוא יהפוך לחפרפרת בתוך
הימין הישראלי, ויהרוס את תנועת חרות. הוא חזר לארץ, ביסס את מפלגתו והציע

לאחד את כל מפלגות הימין למפלגה אחת גדולה שתרוץ ביחד לבחירות בשנת
1977. הוא איחד את המפלגה הליברלית **** עם תנועתו חרות ויצר את מפלגת

הליכוד.

כשמנחם בגין המכובד והעצמאי נבחר לעמוד בראש הליכוד הCFR כעסו מאוד והם
פקדו על שרון לנטרל ולהסיר את בגין מהדרך. כדי להוציא את זה לפועל אנואר

סדאט ומאחוריו כל הכוח של הCFR דחקו את בגין למצב שבו הוא היה צריך להסכים
לפינוי סיני. הסיבה היחידה שהפינוי היה יכול להתקיים הוא ששרון עמד בראשו. ישוב

עקשן אחד, ימית, סירב להתפנות. שרון שלח בולדוזרים כדי שיכפו את הפינוי. לכן
עד היום יש המכנים את שרון "בולדוזר". יש לנו סיבה טובה לפחד מהמדיניות

האמיתית של שרון לגבי פינוי מתיישבים.

בשישי ביוני 1982 הכיתה שלי בצבא הצטרפה למלחמה בלבנון. אחרי קרבות רבים
הגענו למוצב שלנו בג'בל בראח, שנמצאת בהרי חאוף, 80 קילומטר מהגבול

הישראלי הבטוח. התאספנו כולנו כדי לראות חדשות ושמענו את שר הביטחון שרון
משקר לבגין ואומר שהחיילים יפסיקו להתקדם בגע שיגיעו למרחק 40 קילומטר

מהגבול. היינו המומים. האומה וגם ראש הממשלה שמעו סיפור שקרי על המלחמה.
כולנו שאלנו למה ולא קיבלנו תשובה הולמת.

כעבור עשור, יואל בינרמן ואני ראיינו את בנו של בגין, בני בגין. הוא היסס מאוד
במסירת העובדות שחיפשנו אך בסופו של דבר הוא סיפק לנו עדות הכרחית.
המלחמה שהתקיימה בתקופתו של בגין הייתה כדי למלא הסכם שנחתם בין

קיסינג'ר, רבין והנשיא הסורי אסד. סוריה רצתה שישראל תתפנה מהגולן. רבין לא
ל ל ' ל ל ל
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היה יכול לפנות את הגולן. קיסינג'ר חשב על רעיון חדש. סוריה רצתה גם את לבנון,
אז במקום את הגולן, סוריה תקבל את לבנון. ישראל תגרום למלחמת אזרחים בלבנון

ובסוף תאפשר לסוריה להכנס ללבנון כדי להשרות שם שלום.

בני בגין נזכר שרבין צחק כשהוא סיפר את הסיפור. הוא שאל את רבין למה הוא
צוחק, הרי 300,000 איש נהרגו במלחמה הזו. ורבין חייך ואמר: "לא לדאוג, זה היה

הסכם טוב". המטרה של מנחם בגין הייתה לשחרר את המזה"ת מהשליטה של
הCFR והמטרה של שרון הייתה לעצור אותו.

בני בגין אמר משפט אחד ולא פרט את הפרטים שרצינו לשמוע. הוא אמר ששרון
גירש את בגין מהנהגה בכוונה תחילה.

עכשיו נזכר בטבח שהתקיים במחנות הפליטים סברה ושתילה בשנת 1983. ביום
שישי בבוקר, שרון אישר לפלוגת חיילים את הריגתם של הצלפים של אש"ף

שהתחבאו במחנה הפליטים. אותם החיילים נפגעו בעבר מפעילות עוינת של אש"ף.
שרון ידע איך הם יפעלו אם יתן להם חופש פעולה. שרון שמע על הטבח באותו הערב

והוא לא הורה על פינוי החיילים משם. הם נשארו שם במשך יומיים. בעקבות
הפרשיה הזו הקריירה של שרון ניזוקה באופן זמני, אך הקריירה התחילה סבלה

נזקים בלתי הפיכים. בשביל בגין היה זה ההתחלה של הסוף.

שרון הוא שחקן מעולה. מאז הצלחתו הצבאית בשנת 1974 הוא היה ליקיר של הימין.
ומאז הצלחתו הימין הולך ונחלש. כשנתניהו חתם על הסכם Y, שכלל ויתורים גדולים

יותר על שטחים משעשו פרס ורבין, גם הוא וגם מפקדיו בCFR הבינו שיש צורך
בתכסיס מוצלח כדי למנוע התנגדות המונית. אז נתניהו מינה את שרון לשר החוץ

ופחות משבוע אחר כך שרון חתם אף הוא על הסכם Y. ואז, כיוון שהגיבור הלאומי,
יקיר הימין, הסכים לסעיפי הסכם, אף אחד לא חשב למחות.

בשלב מוקדם במערכת הבחירות האחרונה מספר כתבים ישראלים כתבו שפרס
ושרון קושרים קשר נגד ברק. המטרה הפעם הייתה, מינוי ידידו של שרון, פרס,

למועמד מפלגת העבודה, לבחירות לכנסת.

אולם, ברק נלחם בכל כוחותיו נגד המינוי הזה. והנשק החזק ביותר שעמד לרשותו
היה השותפות של פרס ברצח רבין. מפלגת מרצ עמדה לתמוך בהצעה שהציע יוסי

שריד, להעמיד את פרס בראש המפלגה בתור מועמד לבחירות. ההצעה עמדה
להתקבל אך ע"פ ידיעות אחרונות ברק שלח שלחי למרצ "שיזכיר להם את רבין" ואז
מרצ שינתה את דעתה כלפי פרס. בתקשורת העלו את ההשערה שברק הזכיר למרצ
את ההלשנה של פרס על רבין לגבי חשבון הבנק הבלתי חוקי בשנת 1977, הלשנה

זו גרמה להעברתו של רבין מהשלטון. וכן, שרבין קרא לפרס "חתרן בלתי נלאה". אך
העובדות האלה היו ידועות והם לא היו מונעות מהמפלגה להעמיד בראשה את פרס.

למרות שמרצ דחו אותו פרס פתח בקמפיין, בעיקר בעזרת התקשורת, להעמדתו
בראש מפלגת העבודה במקום אהוד ברק. ואז ברק דיבר באחת מתוכניות הבוקר של

רשת ב ואמר שאם פרס לא מפסיק את הקמפיין שלו, הוא ידבר עם משפחת רבין
לגבי הרצח. באותו בוקר, הקמפיין של פרס להחליף את ברק נעצר באופן פתאומי.

כבר יותר מעשרים שנה, כל שבת פנויה בצהרים, שרון ופרס נפגשים בביתו של פרס,
במפגש חברתי. ביום הולדתו ה75 של פרס, שרון ישב בכסא הכבוד לידו. הם חברים

טובים. והמאבק הפוליטי שלהם כל השנים הוא מבוים לחלוטין.

אל תתפלאו אם הזוג הזה יופיע ביחד מעל בימת הכנסת. אם שרון יבחר הוא ירצה
שפרס יהיה שר החוץ שלו. כן, הוא יודע על רבין, כל השותפים יודעים. אז גם שרון

ילחם בפעילות משפטים שעלולה לפגוע ברוצחיו של רבין. הוא יגן על החבר שלו
שמעון אם כל הכוח שיש בידו עכשיו.

מדינת ישראל תצא למלחמה כששרון ראש הממשלה, לא בגלל שרון- הוא רק "מנהיג
צבאי חזק" כביכול ימני, שיצדיק אלימות נגד העם היהודי- אלא בגלל שאלו שבאמת

שולטים על העולם תיכננו את המלחמה הזו לאורך כל הדרך.

מבחן התוצאה. 
פ"ש 
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פשוט אמרו לא לממשלת אחדות

בסצינה האחרונה בסיפור הטרגי של ברק, הוא אמר לאש"ף שאם הירי לא יפסק
תוך 48 שעות הוא יזמין את הליכוד ואת המפלגות הימניות להצטרף לממשלתו.

למה שהם פשוט ייענו להצעה?
הם וכל עם ישראל יכולים להפיק הרבה יותר דווקא מהיותם מחוץ לקואליציה. ברק
וכנופייתו הכניסו אותנו לבוץ הזה והם יכולים להוציא אותנו ממנו. אחרי שבע שנות

דיכאון אין שום סיבה לתלות תקוות דווקא בממשלת אחדות. ואין סיבה להאמין
שברק רוצה ממשלת אחדות רק כדי שיוכל להאשים את הימין שבממשלה

בהידרדרות המצב.

לפני שתתאפשר ממשלת אחדות, מפלגות האופוזיציה צריכות להגיע להסכם עם
ברק, שיכלול את הסעיפים הבאים:

1. יוסי ביילין, רון פונדק ויאיר הירשפלד קיימו פגישות בלתי חוקיות עם אש"ף
בתחילת נובמבר 1992, פגישות אלו הובילו בסופו של דבר להסכמי אוסלו. באותה

תקופה הכנסת אסרה בתוקף מפגשים מעין אלו, ואף הגדירה אותם כבגידה
והתרועעות עם האויב. רק החוק שנחקק בנובמבר 1993 הפך רטרואקטיבית את
החוק את לבטל צריך לדין מעמידה הזו השלישיה את והציל לחוקיים המפגשים
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המפגשים לחוקיים והציל את השלישיה הזו מעמידה לדין. צריך לבטל את החוק
הזה ולהעמיד לדין את אלו האחראים להסכמי אוסלו, בשל החוק שאוסר פגישות
עם האויב. כמו כן צריך להעמיד לדין באותם האשמות את אורי סביר, יואל זינגר

ושמעון פרס שהצטרפו למו"מ עם אש"ף במרץ 1993, בזמן שהחוק עדיין אסר
מו"מ שכזה. 

2. הממשלה תחקור באמת את כל "המבצעים לקידום השלום", כולל פעולותיו של
אבישי רביב סוכן השב"כ. זה כולל גם חשיפת האמת על רצח רבין ועל הטבח

בחברון, בפני כל הציבור. אלו שהואשמו לשווא במעשים האלו יוכרו כחפים מפשע. 
3. הציבור הישראלי ישמע פירוט מלא של הסעיפים הסודיים בהסכמי אוסלו, וישמע

את הדרישות המדויקות של הגורמים הבינלאומיים שמתמרנים אותנו לעבר אסון
כדי לקדם אינטרסים שלהם. 

4. ברק יופיע בטלוויזיה ויקרע את הסכמי אוסלו למאה חתיכות. לאחר מכן הוא
יתפטר.

ברק כמובן לא הולך לקבל את התנאים האלה. ואין לימין מה להרוויח המשותפות
עם ברק. כל עוד הסכם אוסלו בתוקף, העם לא הולך להרוויח מקיומה של ממשלה

רחבה יותר. אנחנו נחלץ את עצמנו מהאסון הזה גם בלי מנהיגנו. אסור לנו
להצטרף אליהם, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל.

קשר נגד פרס מתוכנן בוושינגטון

אחרי ששרון נבחר, ראשי הCFR נפגשו עם אברהם בורג יו"ר הכנסת ממפלגת
העבודה , בוושינגטון כדי לקשור קשר נגד שמעון פרס מנהיג המפלגה וחבר

הקבינט המשמעותי ביותר שלה. הCFR שלח את ראש הCIA ג'ורג' טנט כדי לאיים
על ראש הממשלה שרון שלא יתערב בתוכנית להרוס את תנועת ההתיישבות עד

סוף הקיץ. טנט היה מרוצה מהצלחתם של כיתת הרוצחים שהוא אימן, אך הוא קצת
מודאג ממצבו הנפשי של פרס. דווח לו שפרס מתחיל להשבר עקב פחדו שאשמתו

בארגון רצח רבין מתחיל להתגלות לציבור הרחב. פרס סובל מהתפרצויות זעם
פתאומיות, ואפילו הצהרותיו הפומביות נהיו קצת מטורפות. טנט המליץ על הדחתו

של פרס מתפקידו.

אברהם בורג מטופח כבר שנים ע"י הCFR. אביו, יוסף בורג שימש חבר קבינט
לתקופה הארוכה ביותר בהיסטוריה של המדינה, החל מימיו של בן-גוריון. הוא

לימד את בנו איפה נמצא הכוח הפוליטי שמניע את העולם. הCFR מאמינים שהם
יכולים לשחזר את ההצלחה שנחלו בבחירתו של ברק, גם עם בורג. הם רואים אותו

כצעיר ומוצלח, דתי שפוי שבכלליות נראה בעין יפה. הם מאמינם שהוא יכול
להמשיך במקום שברק הפסיק כאשר פרס יודח מתפקידו. ובתור יהודי דתי ימנעו

מלהאשים אותו בפירוק ההתיישבות היהודית בארץ אבותיו.

בורג נפגש עם קולין פאוול וקונדוליזה רייס מהCFR כדי לתכנן את הקשר נגד
פרס. בורג נפגש גם עם ביל והילרי קלינטון, כדי לחזק את הרושם של בורג

שמדובר בתוכנית רצינית.

מנהיגי הCFR החליטו שפרס צריך להעלם ממעל במת הפוליטיקה הישראלית
הרבה לפני שמעורבותו ברצח רבין תתגלה וכל הפרשה תתפוצץ ותהפוך לסקנדל

הקנה מידה שמדינית ישראל עוד לא ראתה כמותה. זה הכרחי שבורג יעמוד בראש
העבודמ לפני כן, והרבה כספים יושקעו בקמפיין שלו, להבחר קודם לראש העבודה

ואז לראש הממשלה.

בCFR מתחילים להבין שלא נותר להם הרבה זמן למימוש התוכנית לגירוש
המתיישבים ביש"ע. הם מופתעים שהמתיישבים עוד לא הבינו מה עושים להם,

ועדיין מאמינם שהממשלה והצבא רוצים בטובתם. אולם, מאמצים רבים מושקעים
בהמשך כיסוי התוכניות.

משלחת של אמריקאים העומדים בראש אירגונים יהודים מסיירת בישראל במקביל
CFR למפגשים של בורג. בראש המשלחת עומד מורטון צוקרמן שהוא לא רק חבר

אלא אף השתתף בכתיבת דו"ח של הCFR לענייני המזה"ת, שתבע נסיגה
ישראלית עד לגבולות 1948 ומסירת חציה של ירושלים לידי אש"ף.

צוקרמן דווקא הביע דעה נגד התביעה הזו אך ברור שזה היה מעשה יצוגי בלבד.
הוא מודע יפה, כמו כל חברי הCFR, למזימה נגד המתיישבים. ומטרתו היא

השתקת קולות ההתנגדות בקרב שאר חברי המשלחת.

אם המתיישבים לא יתעוררו מהר ויגנו על עצמם בגבורה וחכמה הם יהפכו בסוף
להיות כמו שאר הקורבנות של הCFR ואנשי הסדר העולמי החדש כמו האפריקנים,
CFRהרודזיים והסרבים. הסיכוי היחיד שלהם הוא חשיפת הפשעים הנוראיים של ה

בישראל.

מבחן התוצאה. 
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"הם מדברים": עדכון

אלו שקראו את הפרק "הם מדברים", בו מובאים דברים של מודיעם מהשב"כ,
ישמחו לשמוע שאני מוצא הוכחות לדבריהם.

אשר צוקרמן המו"ל של קול השבוע מאשר שכמה שבועות אחרי רצח רבין הוא
התכוון לדווח על הרצח של שתי המאבטחים של רבין. בסוף הוא נאלץ לסגור את

העיתון עקב איומים. אך הוא פתח אותו מחדש תחת שם אחר. המודיעים שלי
צדקו לגמרי.

יהודנ לבנה באמת צילם את אבישי רביב במהלך פעילות בלתי חוקית, ואכן הוא
פוטר מתפקידו במשטרה. המודיעים שלי צדקו, אך הם שכחו לציין שהוא קיבל

צ'ופר כפרס על שתיקתו- עבודה כצלם בשבועון משפחה. הוא עדיין עובד במשרה
זו.

אחד ממכותבי נסע לרחוב כורש 100 ברמות ומצא וילה שעונה על התיאור
שהמודיעים שלי נתנו. כיון שהמידע מתברר כנכון עולים חשדות נוספים עקב

הרצחו של איש השב"כ והמודעין ,אלוף משנה יהודה אדרי, כיומיים אחרי מסירת
הדיווח. למשך יום אחד גם עיתון הארץ, וגם עיתון הצופה דיווחו את האמת ואחר
כך חדלו. אדרי פדש את המודיע הערבי שלו מחוץ לירושלים והמודיע ירה בו. זה

לא אמור לקרות. אדרי הסתובב עם שתי מאבטחים. אף אחד מהם לא חיפש נשק
אצל הערבי לפני שאפשרו לו להתקרב לאדרי. בפועל, שתיהם ישבו במכונית ןלא

נקטו אף צעד להגנתו של אדרי. המאבטחים אפשרו את הרצח. אחד
מהמאבטחים נפגע מכדור שהיה מיועד לאדרי אך המתנקש בחר לא לירות

במאבטח השני שישב כביכול חסר אונים בתוך הרכב. המאבטח ירה במודיע והרג
אותו.

המעסיקה של אותו מודיע כתבה עליו כתבה שהתפרסמה בג'רוסלם פוסט. היא
תיארה אותו כערבי שמאס בשחיתות של ממשלתו ושאין לו דבר נגד הישראלים.

היא טענה בסוף שהוא לא טיפוס רוצח, וכנראה איימו על משפחתו.

אדרי היה יהודי דתי שגר ב"התנחלות" מעלה אדומים. הוא נרצח בנסיבות מאוד
מוזרות. אני מקווה מאוד שזה לא בגלל שמישהו חשב שהוא אחראי למסירת

המידע שהובא בפרק "הם מדברים".

הוא לא היה אחראי למסירת המידע הזה, לפחות לא באופן ישיר.

המודיעים האמיתיים בהתאם להבטחותיהם, לא יצרו איתי קשר שוב, אז עברתי
שוב על רישומי מהפגישה איתם וחיפשתי פרטים נוספים שבחרתי לא לפרסם

בפרק הקודם. את רוב אותם פרטים בחרתי שלא לפרסם כיוון שהם היו שמועות
שהם שמעו בלבד. אולם , פרט אחד הייתי צריך לפרסם ולא פירסמתי בזמנו.

נאמר לי שהשב"כ השתלטו על החקירה על עמיר מיד אחרי הרצח, ושהם ביימו
חקירות של עמיר וחייבו אותו ליטול חלק. לא פירסמתי אל זה אז כי נתון זה

פורסם בספרו של נתן גפן, עוקץ קטלני, ומאז פורסם שוב ושוב פעמים רבות. אך
עדיין זה אישור שהמידע של המודיעים שלי מדויק.

מתוך השמועות ששמעתי המודיעים:

מודיע ראשון: אם כבר דיברנו על האחים קהלני- היה להם אח בצבא. הוא התחיל
לדבר על איך השב"כ הפליל את האחים שלו. הם "התאבד" זמן קצר לאחר מכן

אך אף אחד בשב"כ לא באמת מאמין לסיפור זה.

מודיע שני: אני שמעתי שיש סוכני שב"כ שתפקידם כיבוי שרפות. כאשר אש"ף
רוצים ויתורים הממשלה הם מציתים יערות. כמעט ולא נותרו עצים בכביש

ירושלים -ת"א והממשלה מנסה להסתיר את הסיבה לזה. עכשיו שורפים גם את
יערות הגליל. כדי לכסות את זה חשפנו אדם שכביכול אחראי לשרפות, משיחיסט

שמאמין שבמלחמת גוג ומגוג ישראל תעלה באש. המשטרה האשימה אותו
באחראיות להצתה.

טענה מוכחת ממקור אחר:

אחד המכותבים שלי שפגשתי פעמיים בניו יורק ושיש לי אמון בו כתב לי לא מזמן
שהוא פגש את אמו של יגאל עמיר, גאולה עמיר, בניו יורק. הוא שאל אותה

לדעתה על הספר שלי והיא אמרה שהיא לא מרוצה ממנו. היא אומרת שמכיוון
שהספר מציג את בנה כפעיל שב"כ תהיה פחות נכונות לתרום למימון הגנתו

בבית המשפט. הוא שאל אותה למה בנה לא מספר את האמת וזהו. היא ענתה
תשובה שידועה לנו כבר. אם הוא ידבר, כל בני משפחת וימותו אחד אחד. פשעים

נוראיים מתרחשים בתוך מדינת ישראל. אריאל שרון שסובל מאיומים מתמידים
של גורמי חוץ, נוטש את המתיישבים בידים של רוצחיהם. והישראלים, ובפרט

מתיישבי יש"ע, לא קולטים את המובן מאליו. אז הם ימשיכו למות עד שלא ישאר
להם שריד, ובסוף הם עוד יביעו את מחאתם ע"י הצבעה לבורג בבחירות הבאות.

מבחן התוצאה. 
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מודיעים מהשב"כ, ופורם בפרק "הם מדברים", מתברר גם הוא כנכון.

קודם כל נוכיח את הטענה שהCIA ואש"ף מפעילים כיתת רוצחים שמטרתה
גירוש מתיישבי יש"ע. האישור הזה מגיע משר הביטחון בנימין בן אליעזר.

***

חדשות מלחמת ראש השנה: שר הביטחון בן אליעזר מאשר שהCIA אימן כיתת
רוצחים מאש"ף בהסכמת ישראל.

ירושלים, עיר דוד. יום ראשון י תמוז תשס"א. 
( תאריך גרגוריאני: 1/7/2001)

( תאריך חיג'רי: רבי תנאי 9 1422)
שורש וענף:

שר הביטחון בנימין בן אליעזר אישר היום את הטענה שהשרות הביון האמריקאי
(CIA) אימן כיתות רוצחים של אש"ף בארה"ב בהסכמת ממשלת ברק ומר

שמעון פרס, שר החוץ הנוכחי בממשלת שרון, ולשעבר שר לשיתוף פעולה אזורי
בממשלת ברק.

שר הביטחון אמר את הדברים במסיבת עיתונאים היום במלון ענבל בירושלים
(לשעבר מלון לרום). מסיבת העיתונאים אורגנה ע"י אגודת התקשרות

(A.P.F ) הבינלאומית בישראל

בן אליעזר ענה על שאלתו של אחד הכתבים, מר אריה גלין מסוכנות הידיעות
שורש וענף. מר בן אליעזר לא הכחיש אף אחד מהטענות שהעלה הכתב מר

גלין.

מר בן-אליעזר פשוט טען שאז הממשלה האמינה שחברי כיתת הרוצחים
שאומנו ע"י הCIA "יתנהגו כמו שצריך".

שאלתו של גלין ( מלה במלה ):

"בזמן כהונתו של פרס לראש הממשלה, ראש הCIA ג'ון דיוטש מינה את ג'ורג'
טנט למקשר של הCIA בין ישראל ואש"ף.

שמעון פארס הסכים לבקשתו של טנט לשלוח 40 שוטרים פלשתינאים לאימון
מתקדם בצליפה ונשקים, במדינת וירג'יניה.

כבוד שר הבטחון, האם שוטרים אלו ממש אינם אלו שרוצחים היום משתפי
פעולה פלשתינאים, חיילי צה"ל, יהודים בגילה, ויהודים ביש"ע?

ועוד: כבוד שר הביטחון, למה הבקשה לאמן את השוטרים האלה עברה דרך
שמעון פרס ואורה על ידו?"

תשובתו של בן אליעזר ( סיכום ):

"זאת שאלה קלה. חשבנו שהם יתנהגו כמו שצריך. "

***
עלתה אפשרות שהתמוטטות אולמי ורסאי הייתה תוצאה של חבלה. הממשלה

הצהירה שהיא לא הולכת לחקור את האסון. הפשרה הטיפשית שהגיעו אליה
הייתה שהממשלה תחקור את שיטות הבנייה באתו האזור. כן, הממשלה מכסה

את אסון ורסאי.

אם כבר מדברים על ורסאי, אפשר גם לדון בטענה ששמעון פרס היה בצרפת
שבועיים לפני רצח רבין והבטיח שלצרפת תהיה שליטה מלאה על מדינת

ישראל. לאחר מכן הוא חזר ואישר את רצח רבין. אמנון לורד כתב במקור ראשון
בשבוע שעבר שפרס נאם בארמון ורסאי בפריס לפני קהל של אקדמאים

ופרופסורים מהטכניון, כשבועיים לפני הרצח. הקהל היה מופתע מאוד כשפרס
לא הזכיר את ישראל אפילו פעם אחת.

מסתבר, שפרס היה בצרפת בידיוק בזמן שלדברי הוא תיכנן את רצח רבין.

התוכנית עליה דיווחתי לאחרונה, להעמדת בורג בראש מפלגת העבודה תופסת
תאוצה. אחד המתמודדים, שלמה בן-עמי, פרש מהתמודדות בבחירות לראשות

מפלגת העבודה, כך הדרך נשארה פתוחה לפני בורג. וכדי להבין מה עומד
לפנינו, מכותב נאמן שלי מטורנטו שלך לי מאמר של בורג שבו הוא מתעקש

שהר הבית האמיתי ממוקם בעצם במקום אחר ולכן אין סיבה להתנגד לריבונות
פלשתינאית על הר הבית.

מודיע נוסף שלי סיפר לי על עובדה מפחידה שידעתי אך לא פרסמתי עד כה כי
היא נשמעת מופרכת מדי. 20 דקות לפני שהגשר קרס במשחקי המכבייה
ונפגעים אוסטרלים רבים, ג'יפ של השב"כ עבר מעל אותו הגשר. זה צולם

ושודר בטלוויזיה הישראלית. כבר זמן רב אני חושב שאולי התמוטטות הגשר
הזה, כמו ורסאי היה תוצאה של חבל. ומטרת החבלות האלה הורדת המורל

הלאומי. במקרה הזה, יצירת ניתוק בין ישראל ליהדות התפוצות. נמנעתי
מדיווח על זה כיוון שחשבתי שזה, כיוון שזה נשמע מופרך, יוריד מהערך של

פירסומים אחרים שלי שהם אמת ודאית.

אז עכשיו אמרתי את זה והאמת היא שלא אכפת לי מה יהיו התוצאות. התוכנית
של אנשי הסדר העולמי החדש מגיעה לשלב הסופי. העם הישראלי מרגיש שאין

לו לא צבא ולא ממשלה. הם חיים מיום ליום, מפחדים שאולי הם יהיו הקורבן
של הטבח הבא, יהיה אשר יהיה. והם יודעים שגם אם ימותו מות נורא הממשלה

לא תנקום את מותם והתקשרות הבינלאומית רק תצדיק את הפשע.

מעטים התעוררו כאשר הם ארו את המנהיג הסרבי מילושביץ' מובא למשפט
בהולנד. הם הבניו את הסיפור השלם, החל מהתעמולה של רשת BBC שדנה

בשאלת העמדת שרון למשפט בינלאומי כפושע מלחמה, וכלה באפשרות
האמיתית שעלתה לשפוט את שרון בבית המשפט הבינלאומי בבלגיה. ברור

ששרון הוא תחת לחץ ואיומים שאם הוא לא ישתף פעולה עם השמדת מדינת
ישראל הוא עשוי לעמוד לדין בינלאומי.

??????

ל ל
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ועכשיו, כיוון שאני מרגיש שאין לי יותר מה להפסיד אני אשתף אתכם בפשע
הכי מזעזע שהתרחש במדינת ישראל, גם הוא ללא ספק באישורו ושותפותו של

שמעון פרס, עוד רצח שביצע השב"כ.

סוכני השב"כ שאת דבריהם דיווחתי בפרק "הם מדברים" טענו שהשב"כ רצח
את ראש במחלקה הרפואית בשירות בתי הסוהר, יעקב זיגלבוים, כיוון שהוא

עמד לדווח על העינויים שעובר עוזי משולם בבית הכלא. היום בנו, אדי זיגלבוים
התקשר אלי ובשיחה ארוכה, אישר את כל מה שהם אמרו.

השב"כ ניהל מלחמה לא רק עם מתנגדים הסכמי אוסלו, אלא גם עם תומכי עוזי
משולם. בראשית ימי המדינה לפחות 4500 תינוקות, בעיקר תימנים, נחטפו

ממעברות, בתי ילדים, ובתי חולים. שתי ספרים יצאו לאחרונה בעברית ואישרו
את שזה אמת. האמונה הרווחת היא שתינוקות אלו נמכרו לאימוץ, אך למשולם

הייתה מסקנה אחרת.

הקהילה של משולם ניהלה מאבק לחשיפת האמת והעמדה לדין של הפושעים.
בקיץ של 1994 המטה שלו הותקף ע"י צלפים מהמשטרה הצבא והשב"כ. הם
המטירו כדורים רבים על ביתו בניסיון להרוג אותו ואת משפחתו, בסוף ההרוג

היחיד היה בחור בן 18, מקהילתו של משולם.

הרב משולם הושם בכלא, ונעשו ניסיונות אכזריים לחבל בזכרונו. הוא שוחרר
מהכלא לפני כשנתיים כשהזכרון שלו כמעט לגמרי אבוד. אלו שראו אותו

בחתונת בנו בחודש שעבר היו בהלם. הוא סבל מכאבים עזים כל-כך עד שלא
היה יכול אפילו לשבת והוא נאלץ לשכב כל החתונה.

זמן קצר אחרי רצח רבין, ראש במחלקה הרפואית בשירות בתי הסוהר, יעקב
זיגלבוים, התפוצץ במכוניתו. המשטרה והתקשורת האשימה את תומכי משולם

ברצח, בטענה שתומכי משולם רצו לנקום בו בגלל הטיפול הרפואי הלקוי לו
זוכה משולם. אני יודע, ממקור מהימן, שהשב"כ הוא שביצע את הרצח. אך מי

נתן את ההוראה?

אדי זיגלבוים התקשר אלי הבוקר:

א.ז: אני מצטער שהתקשרתי כל-כך מוקדם, אבל זה דחוף. זה בקשר למידע
שמסרו לך סוכני השב"כ.

ב.ח: מה לגביו?

א.ז: אני בנו של יעקב זיגלבוים.

ב.ח: אוי. אני מקווה שאתה מזדהה עם מה שעשיתי.

א.ז: לכן אני מתקשר. אני יודע שהשב"F רצח אותו ואני רוצה שהדין ימוצה. אבי
היה ישר ועקשן. הוא הגיע מרוסיה לפני שלושים שנה והצליח מאוד, במיוחד

בהתחשב שהוא עולה חדש. הוא היה אחראי לבניית מתקנים רפואיים חדשניים
יותר לשימוש של בתי הסוהר. הוא דאג לחולים שלו ולא היה לו קשר לטיפול

שקיבל משולם. הוא אפילו אמר לי שהוא האדם היחיד משירות בתי הסוהר
שמשולם יצר איתו קשר.

ב.ח: מה עוד הוא אמר לך?

א.ז: לא הרבה. האופי שלו קצת השתנה לקראת סוף ימיו. הוא התחיל לדבר על
תרגחילם מלוכלכים שהוא צריך להתמודד איתם ושאל למה הוא צריך להיות

מעורב בזה. ממש לפני מותו הוא קנה ספר שנקרא " רק הפרנואידים שורדים",
דבר שמאוד לא אופייני לו. הוא אמר לאשתו, האמא החורגת שלי שהוא עשוי לא

לראות אותה יותר. ברור שהוא היה מפוחד, זה לא היה מתאים לו להראות את
זה בפומבי. הוא נרצח שבועיים לפני שהתכוון לדווח לועדה ממשלתית על היחס

לו זוכה משולם. הוא היה עסוק בהכנות להופעתו לפני הועדה ביום שבו נרצח.
אך יש עוד דבר לגבי התזמון שאתה צריך לדעת. בלילה לפני הרצח התקיימה

הפגנה גדולה לחשיפת האמת על ילדי תימן. התנועה תפסה תאוצה. ע"י רצחת
אבא שלי והאשת תומכי משולם השב"כ הרג שתי ציפורים במכת אחת.

ב.ח: אתה משוכנע שאנשי משולם לא ביצעו את הרצח?

א.ז: אתה יודע כמה מקצועי המבצע היה? לא רק שהפצצה הוסתרה היטב, היא
פעלה בדיוק אחרי שהוא הוריד את הילדים, והיא הופעלה ע"י גלי רדיו וצופה

הפעיל אותה מרחוק. וכן, העוצמה של הפצצה הספיקה בדיוק כדי לפוצץ אותו
אך לא לפגוע כלל באחרים. אנשיו של משולם היו שלומיאלים, הם בקושי

הצליחו לסדר מיקרופונים בהפגנות שלהם. לא הייתה להם המומחיות לבצע
מבצע כזה. ולא ייתכן שמאה שוטרים שחקרו את המרקה לא היו עולים על

הפושע אילו היו היה מתומכי משולם. ניסיתי לשמוע מידע מהשוטרים אך הם
אמרו פשוט לשתוק, והפחד נשמע מקולם.

ב.ח: לאביך היה יומן? אולי הסודות כתובים בו?

א.ז: לאבי היה יומן, אך הוא הוחרם, וכן הוחרם המחשב האישי שלו. המזכירה
מפחדת מאוד, והיא אינה מדברת. ניסיתי לדבר איתה בהגיון אך זה לא עזר. אך

אתה יודע מי כן ניסה להגיע לאמת, שר המשטרה, אביגדור קהלני. הוא אמר
לתקשורת להפסיק להאשים את אנשיו של משולם כי ברור שלא היו להם

האמצעים לביצוע הרצח. ומאז הקריירה שלו הרוסה. הוא הואשם בשחיתות ורק
בחודש שעבר הוא נוקה מאשמה. כל מי שמתקרב לתיק על אבא שלי מסתבך
בצרות. אף עיתון לא מוכן לחקור. אפילו העיתונים ברוזסית אליהם פניתי לא

מוכנים לחקור את הסיפור. הם כולם יודעם שבשב"כ עומד מאחורי הרצח,
בדיוק כמו ברצח רבין, ואף אחד לא מוכן לנקוף אבצע כדי לחשוף את

האמת...בדיוק כמו ברצח רבין. 
ב.ח: למה אתה חושב שמשולם זכנ ליחס כזה מלכתחילה?

א.ז: אני זוכר את מה שאבא שלי אמר לי. הוא אמר שפוליטיקה לא אמורה
להיות חלק מהתפקיד שלו. הרב משולם היה איום כלפי אישיות ציבורית

חשובה, חשובה מספיק כדי לשלוח את הצבא להתקיף את ביתו של משולם
וחשוב מספיק כדי להורות על רציחת אבא שלי.

אני חושב שאני יודע מי היא אותה האישיות כי משולם אמר לי בעצמו. אני הייתי
הכתב האחרון שביקר אצלו בכלא. אחרי שממצאי על רצח רבין עלו לכותרות

שאני ביקשה היא קשר. איתי שתיצור מאשתו ביקש הוא הלאומית, בתקשורת
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קשה שאנ א ב ת קשר. ה צור א קש מאשתו שת ת, הוא ב בתקשורת הלאומ
אפגוש אותו ואני הסכמתי. בבוקר חם אחד אני עברתי מבוך של מסדרונות

בכלא שרון וניהלתי שיחהבעלת עוצמה עם משולם. הוא היה עדיין חזק והוא
לחץ את ידי לחיצה איתנה. הוא הדליק את הטייפ שלו והשמיע מוזיקה חרדית

בווליום גבוה, כדי שלא יהיה קל להקליט את השיחה בינינו.

מה שהוא אמר לי היה ממש מחריד, ואני נמנעתי מפירסום הדברים לעומק. אך
כשנה לאחר מכן רב ירושלמי, דוד סבילה אישר בפני את טענותיו של משולם.

למרות אותו אישור אני אומר: זה מה שהוא אמר לי ואני לא יכול להוכיח את זה
ולא יכול לעמוד מאחורי זה. אני יודע רק שהממסד הרס את משולם פיזית

ונפשית והיה להם מניע שגרם להם לעשות את זה.

הוא ניגש ישר לנקודה ואמר לי שהוא חושד שהדוברת שלו, אורה שיפריס, היא
סוכנת שב"כ והוא רצה שאני אמלא את מקומה. אני הסכמתי אך היא לא

הסכימה להחלפה הזו והתנגדה בכוח. אז הוא הפגין הבנה גדולה בפוליטיקה
הלאומית והבינלאומית. בזמנו, הוא לא ידע זאת אבל הוא תיאר את הסדר

העולמי החדש.

שאלתי אותו שאלה אחת שהכנתי מראש: אם יש בידך כל האינפורמציה למה
אינך מאחד את הילדים עם משפחותיהם עכשיו?

הוא התקרב אלי ולחש: " כיוון שרובם מתים. אני מחכה שכל ההורים ימותו לפני
שאני משחרר את המידע"

אני עדיין לא יודע למה הוא בחר בי, הוא כנראה ראה בי משהו והוא בחר לספר
לי את הסיפור המזעזע הבא:

" בשנות ה40 המאוחרות האמריקאים עוד לא הבינו את ההשלכות של קרינה
רדיואקטיבית. הם ניהלו מחקר על הקרינה ונעזרו בילדים מפגרים, בעיקר
שבויים כושים מדרומה של אמריקה. אך הניסויים נחשפו והופסקו מיידית.

אמריקה הייתה צריכה שפני ניסויים וישראל הייתה נחושה לבנות כור אטומי
ואיתו פצצות. הצרפתים ידעו איך לבנות את הכור אך רק האמריקים ידעו איך

לבנות את הפצצה. אנחנו הקרבנו תינוקות תימנים כדי שיהיו שפני ניסויים,
ובתמורה קיבלנו את המידע הזה.

האיש שעמד בראש הפרוייקט הגרעיני היה שמעון פרס. הוא השיג את העזרה
מצרפת בבניית הכור בדימונה, ולדעתי הוא האשם בחטיפת ילדי תימן. הוא

מפלצת והוא רודף אחרי. הוא רודף את כולנו."

מבחן התוצאה. 
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דואר נפלא, מודיעין נפלא

התזמון בו אני מקבל את המידע המודיעיני שלי כנראה מתוכנן משמיים. הנה
דוגמא. לפני שנים כתבתי על הרעיון של ר' אנלטמן, לשים קצת בשר חזיר

בכדורים של צה"ל. הוא הסביר שהמוסלמים מאמינים שאם אפילו טיפת בשר
חזיר נמצאת על הגוף אללה לא מאפשר לאות נשמה להכנס לגן עדן. ר'

אנטלמן הסביר שהמניע המרכזי לפיגועי ההתאבדות הוא האמונה של
הרוצחים שבמותם הם יכנסו לגן עדן ושם יחכו להם 3000 בתולות. אם

מכניסים בו טיפת בשר חזיר הוא מאבד את גן העדן ואיתו הפרס הנפלא, וכך
הוא מאבד את המניע שלו לקיים פיגוע התאבדות.

אחרי שכתבתי על הרעיון גם אני וגם הר' אנטלמן סבלנו מזה, בעיקר מתוך
קנאה עיוורת. קיבלנו הרבה תגובות אך רק אחת המם הייתה מעניינת. אחד
הכותבים שאל מה קורה ל3000 הבתולות אחרי שהוא מסיים איתם, הרי הם

כבר לא בתולות, ונצח הוא הרבה זמן, אז מה שווה הפרס הזה?

שכחתי לגמרי מהרעיון עד שהייתי בהוואי. שם פגשתי אדם שנלחם בזמנו נגד
עיראק. הוא סיפר לי על שיחה שהייתה לו עם ערבי מהצבאות של בעלי

הברית של האמריקאים. השיחה התקיימה כאשר הוא ניקה את הרובה שלו.
חייל ערבי אחד שאל אותו מה הוא עושה והוא היהעצבני והוא ענה שהוא
מורח שומן חזיר על הרובה כדי למנוע מהעיראקים את הכניסה לגן עדן.

הוא הסביר לי:

" אילו אמרתי שאני טוען פלוטוניום ומפציץ את בגדד עם פצצות אטומיות, הם
לא היו מגיבים. אילו אמרתי להם שזה חיידקי אנתרקס הם היו נותרים

אדישים. אבל שומן חזיר גרם להם ובאמת לכעוס ובאמת לפחוד. הם פחדו
מהשק "הסודי" שלי. אם מדינת ישראל רוצה לשלוט במוסלמים, מספיק רק

קצת חזיר. "

כשחזרתי הבייתה מצאתי מכתב ממכותב ותיק שפתאום נזכר ברעיון של בשר
חזיר בכדורים. הוא הוסיף למכתב את הדיווח שקבוצת מתישבים מיש"ע
ביקשו מיו"ר הכנסת מהליכוד, ומסגן ראש השב"כ לשעבר, גדעון עזרא,

להכניס בשר חזיר לכדורים של צה"ל. הם סירבו בטענה שזו היא טקטיקה
בריטית ישנה ושהיא ברברית.

אז לא נתחיל להשתמש בכדורים גדולים וחבל. אך המכתב נתן לי רעיון נוסף.
באו ואראה לכם כמה מכתבים שאני מקבל כדי שתבינו איך אני מקבל ומאשר

מידע. אז ככה:

בכתה האחרונה שפירסמתי שאלתי האם הבריטים עומדים מאחורי הסבל של
ישראל, וטענתי שהעומד בראש ארגון "בני ברית", איב פוקסמן, מתנהג כאילו

הוא דואג לישראך כשבעצם הוא משתף פעולה עם הכוחות שהורסים את
המדינה. וכן הבאתי ראיות שאותו ארגון הוא בעצם כלי לברית חשאית. דיווח
זה הוביל לתגובות, קיבלתי מכתב מסוכן ביון אמריקאי, לשעבר אותו פגשתי

אישית לפני כמה שנים. וזה מחזק את אמינות טענותיו.

***

דיברת על איב פוקסמן ועל הליגה לביטול ההשמצות. אני מכיר את איב טוב.
למדנו ביחד בישיבה בפלטבוש, בין השנים 1952-1957. איבי היה אז בתנועת
בית"ר, הוא בא ממשפחה רוויזיוניסטית והוא עצמו היה רוויזיוניסט. אני חב לו

את הקשר שלי לבית"ר. הוא הציג בפני לראשונה את השספר שלבגין,
"המהפכה"

נדמה שבמשך השנים הוא מכר את נשמתו לארגון "בני ברית" ארגון של
יהודים גרמנים שרצו להבטיח שלא יהיה דבר שימנע את שגשוגם בארה"ב.

הם מעולם לא תמכו במדינת ישראל. הם רואים את עצמם כאמריקאים
ומאמינים בצורה פושרת בחלקים נבחרים ממסורת ישראל. הארגון לא כשר
ולא טרף. בכל אופן הם לא מאמינים בנצרות. האל העיקרי שלהם הוא ממון.

אתה יכול להדפית את מה שאמרתי. אני עומד מאחורי כל מילה."

***

בכתבה הקודמת שלי כתבתי גם על עדויות שחיים ארלוזרוב, חברו של
בן-גוריון נרצח ע"י נאצים בשנת 1933 בגלל רומן שהיה לו עם אשתו של שר
התעמולה ג'וסף גואבל. מכותב שלך לי מכתב שמאשר את היחס החם שלה

ליהודים והקשרים ההדוקים שלה ליהודים. אין ספק שהנאצים היו רוצים
לכסות את העובדה הזו.

***
מבחן התוצאה. 
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ברלין (רויטרס)- לאשתו של גואבל, אחד מראשי ההנהגה הנאצית, אחד
האנטישמים הפנאטים ביותר בקרב ההנהגה הנאצית, היה אבא חורג יהודי.
הוא נפטר במחנה ריכוז כפי שנמסר ע"י רשת טלויזיה גרמנית, ביום רביעי.

, ZDF בסדרה התיעודית "הנשים של היטלר" ששודר בערוץ הממלכתי
נאמר שאביה החורג של מג'דה גואבל היה ריצ'רד פרידלנדר. אימה של

מג'דה התגרשה ממנו בצעירותה. הוא נפטר במחנה הריכוז כיוון שהוא היה
יהודי ולא היה יכול לקבל עזרה מקרוביו בעלי ההשפעה.

" בשלב כלשהו סבי חשב לבקש עזרה מחתנו, והוא הלך למשרדו של השר"
אמר מיכאל טוטש נכדו של פרידלנדר בתוכנית, הוא התייחס למשרד

התעמולה שבראשו עמד השר גואבל.

" כשהשר הגיע למשרד הוא בטוח היה מופתע מנוכחות של חותנו" הוא
אמר: "תשאלו את היהודי פרידלנדר הזה מה הוא עושה פה" . והבזה

נגמרה השיחה ביניהם.

פרידלנדר נשלח לעבודת פרך במחנה בוכנוולד, ליד ווימר בשנת 1938. הוא
מת שם שנה לאחר מכן.

"מילה אחת של בתו החורגת או של בעלה החשוב היה יכול להציל את חייו.
וכך התוכנית הסתיימה.

היסטוריונים יודעים כבר זמן רב שאמה של מג'דה גואבל, אוגוסטה בהרנד,
התחתנה והתגרשה מפרידלנדר ושהוא עבד בבית קפה בברלין בזמן

מעצרו, אך לא היה ידוע עד כה מה עלה בגורלו.

מג'דה וג'וסף גואבל הרגו את ששת ילדיהם והתאבדו בבונקר של היטלר
לקראת סוף מלחמת העולם השניה.

***

בדיוק חודש לפני רצח רבין, מניין התקבץ מחוץ לביתו של רבין כדי לבצע
קללת מוות מימי הביינים, הפולסא דנורא. בראש המקללים עמד אביגדור
אסקין. אני כתבתי שהטכס היה חלק מההסתה של השב"כ לפני הרצח אי

לכך, אסקין הוא סוכן שב"כ. לאחר מכן השותפות שלו במעשים כמו זריקת
ראש של חזיר לתוך המסגד בחברון, הכאת נהג מונית לעיי המצלמות וכן
הבאת עוגת יומולדת ליגאל עמיר בתוך הכלא ונסיעות תכופות למוסקבה

שכנעו אותי שהוא לא ימני קיצוני אלא פרובוקטור של השב"כ. מה שבאמת
הכריע את השאלה היה הקשר שלו לתנועה הקיצונית כביכול, "כך". במשך
השנים דיברתי עם מספר גדול של אמריקאים שייסדו את תנועת "כך" הם
כולם עזבו את התנועה מסיבה אחת: כיוון שהיא מלאה באנשי ביון. כמעט
ולא נותרו אמריקאים בתנועת "כך" מה שנותר מהתנועה הוא כלי לשב"כ.

ואסקין הוא בראש הכלי הזה. הוא נשלח לכלא לא מזמן אך זה רק כדי
לשמור על אמינותו. המכותב הבא מספר:

***

שלום ברי,

לאחרונה חלה התפתחות חשובה בנושא זה. אביגדוא אסקין נבחר כחבר
הועד הפוליטי ( מנהיגות ) "אירואסיה" שממוקמת במוסקבה. התנועה

הסוציו-פוליטית, אירואסיה, ממומנת ומובנית ע"י שרות הבטחון הפדרלי
(FBS) של רוסיה ומשרדו של הנשיא של רוסיה. למרות שהארגון אמור
להיות פטריוטי וניאו-אירואסיאתי ואנטי-אמריקאי בעצם הוא משרת את

הסדר העולמי החדש דרך נציגיו ברוסיה ( בקיצור, התנועה תומכת בסדר
העולמי החדש ומתחבאת מאחורי חזות פסאדו-פטריוטית). המארגן הרשמי

הוא הגיאופוליטיקאי והפילוסוף הפוליטי הרוסי המוכשר, אלכסנדר דוגין.
נראה שהם מנסים לנצל את אסקין וחבורתו כדי לשמש גשר בין הרוסיים

תומכי המערב (פוטין וכו') ופושעים אוליגרכיים ( דריפסקה, אברמוביץ,
חובייס וכו') לעליתה העסקית והפוליטית הישראלית. (ידוע שלאסקין יש

קשרים עם הלובי הישראלי הוושינגטון, עם הסנטור הרפובליקני, ג'סי הלמס
וכן יש לו קשרים עם ראש הועדה ליחסי בינלאומיים של רוסיה, דומה

דימיטרי רוגוזין. ידוע שאסקין נוצל בעבר ליצירת קשר בין גורמים
אמריקאים לרוסים)

יש לי עוד הרבה מידע בנושא, אך אני מעונין לשמוע מה יש לך להגיד על
הנושא מנקודת המבט שלך.

***

בנובמבר שעבר הרציתי בכוכב יאיר בפני קבוצה של קציני צה"ל בביתו של
אלוף משנה בצה"ל ( אחיו היה יועץ התקשורת של הנשיא ויצמן). בסוף

ההרצאה קצין בכיר אמר לי לא להיות כ"כ עגום ביחסי לצה"ל, כיוון שהולך
להיות מרד של ראשי ההירארכיה הצה"לית וזה יכול אפילו להביא להפלתו

של ברק. המודיע הזה מתוככי הנהגת צה"ל אז פרסמתי את המידע על
המרד הזה. רבים כתבו לי שהפעם הגזמתי ושדבר כזה לא יתכן במדינת

ישראל. זה כ"כ כיף להתגלות כאמין. מכותב שכנראה זכר את טענותיי שלח
לי את המידע הבא:

התקשורת הבינלאומית המאוחדת דיווחה לאחרונה באופן אקסקלוסיבי על
קשר שהיה בנובמבר האחרון של בכירי צה"ל . בראשו עמד הרמטכ"ל שאול

מופז, הוא הנהיג אלופים שרצו לנקוט בצעדים קשים ונוקבים נגד
הפלשתינאים, כולל התנקשות בחייו שי יאסר עראפת. . זאת ע"פ דבריהם

של גורמים ממשלתיים אמריקאים.

ע"פ דבריו של פט קלאסון, פרשן לענייני המזה"ת במוסד למדיניות המזרח
הקרוב, שרון התייחס להצעה "בבוז שהגיע לה" מקור מהקונגרס האמריקאי

תיאר את זה "המשבר החמור ביותר בקבלת סמכות של אזרחים בכל
היסטוריה של המדינה" אותו מקור הסביר שהמחלוקת נובעת משאלה

בנושא " מהו הגבול של הסמכות הממשלתית להתעלם ממנגנון ההגנה
הישראלי ומהשערותיהם של ראשי המצודיעין, מתוך רצון למימוש מדיניות"

תראו, שוב צדקתי. וזה לא מקרה. הכתבה שלי "אין סיבה לחגוג את ניצחנו
נבחר שרון שבו ביום אותה כתבתי אמין שאני היא גם מוכיחה שרון" של
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ום שבו שרון נבחר. ן. כתבת אותה ב א שאנ אמ חה גם ה של שרון מוכ
טענתי שהוא כלי בידי גורמים חיצוניים. וצפיתי שהוא ימנה את הרוצח של

רבין, שמעון פרס, לשר החוץ, ואכן זה התממש.

באותו לילה שרון שרטט את הקווים של שמדיניות החדשה שלו. נספח
לאסטרטגיית השלום שלו הייתה הבטחה שישראל תדבוק בכלכלה

הבינלאומית. קוראים שלי הבחינו בנספח הזה והבינו שהוא שולח מסר
לשולחיו. כמה שבועות לאחר מכן פרס מונה לשר החוץ...ואתם יודעים מה
היה ההמשך. אנשים שאלו אותי למה אני הייתי היחיד שהבין את המניעים
של שרון. רבים אמרו לי ששרון עשה צעד נבון שמינה את פרס, כיוון שהוא

יכול לסחוט אותו בעניין רצח רבין. הם אומרים שהמדיניות החדשה של פרס
על השלום, ההתיישבות, טרור ועראפת, מוכיחה את טענותיהם. ההיגיון

הזה לא נראה לי בכלל. שרון מינה פושע וזה לכשעצמו בלתי נסלח.
פרופסור במסצ'וסטס אישר את טענותיי בכתבה הבאה:

מעשיו של שרון מחזקים את טענותיו של חמיש, א. נרט 05-13-01 כ' אייר
תשס"א יום שני בערב, השביעי במאי, פסח שני הייתי במנהטן בדיון על

ישראל בכבלים. יותר מאוחר באותו ערב דיברתי עם התורמים המרכזיים
לישיבת בית אורות, ולשחזור שכונת שמעון הצדיק בירושלים. בזמן שאנחנו

נפרדנו לשלום, קובי מנדל ויוסף אישרן מתקוע נחטפו הוכו ונדקרו למוות
ע"י ערבים במערת חריטון.

לפני ששה חודשים, ברי חמיש הזהיר שכבר שתיים וחצי עשורים הנרי
קיסינג'ר מטפח את שרון כמנהיג כדי שהוא יהיה יכול בסופו של דבר להביא

למפלה של ישראל. האפקט שהיה למלחמת יום כיפור עך מדינת ישראל
הפכה אותה לותרנית יותר וכנועה יותר ללחץ. אותו אפקט היה לדיווחים של
התקשורת על אירועי סברה ושתילה בשנת 1982, על שרון. הוא נהיה כנוע

יותר והגיע להסכמים עם אנשים הסדר העולמי החדש. שרון כבר שלח
בולדוזר למחוץ את ימית ולא הימת את עראפת בבירות. מאז הגולם גדל

הוא קטלני יותר.

לפני 8 שנים שרון אמר לאשה מגוש עציון שבעלה נרצח ע"י מחבלים
שךהגנת גוש עציון צריך להוסיף עוד התיישבויות. אך אף יישוב חשוב לא

נוסד ומספר ההרוגים רק עלה. ד"ר שמואל גיטיס, אסף הרשקוביץ' , ועכשיו
שתי הילדים מתקוע משלמים את המחיר של פוליטיקאים שנשלטים ע"י אלו

שרוצים להפקיע ממדינת ישראל את כל המקומות הקדושים שבה, אם לא
להרוס אותה לגמרי. דיווחים מהמו"מ על הסכמי Y בסתו 1998, מספרים
ששרון היה החיוליה החלשה ביותר בשולחן הדיונים. הדבר היחיד ששרון
עמד עליו היה שחרורו של פולארד. עשיו כשהוא ראש הממשלה הוא זנח

את פולארד, למרות בקשותיו של עמיתו לשעבר האלוף רחבעם זאבי.

עוד חכמולוג עליו חמיש מדבר הרבה הופיע היום בחדשות. אדגר ברונפמן,
חבר הקונגרס היהודי העולמי ותורם מרכזי של תנועת "שלום עכשיו" , חתם

על פרסומת שבה כמה עשרות ישראלים מצהירים על אינטרסים משותפים
שלהם עם אש"ף ( הארץ והרלד טריבון הבינלאומי, 11 במאי) "קואליציית

השלום" הזו כללה כעשרים חברי כנסת ממרצ והעבודה. הם דרשו את
הקפאת ההתיישבות ביש"ע. הם דרשו את קבלת הדוח של ועדת מיטשל (

שבראשה עמד ג'ורג' מיטשל הסנטור לשעבר) שקבעה שכל האשמה
בלחמת אוסלו היא של שרון כיוון שעלה להר הבית, ולא אשמת הטרור

הפלשתינאי. "קואליציית השלום" תבעה גם שישראל תקבל את היוזמה
המצרית-ירדנית שמקדמת את האינטרסים של אש"ף.

החותמים על הפרסומת הזו בוגדים במדיהנ, הם מתרועעים עם האויב ,
עורכים מפגשים ומנסחים מדיניות עם אויבי המדינה שחודשים רבים ( או
בעצם עשורים רבים...) עסוקים ברצח יהודים ומייוש שאיפתם להשמדת

מדינת ישראל. בארה"ב הם היו עומדים לדין. לא מפתיע אך החותמים גם
דןרשים שמקורבים לממשלה ולהתיישבות יפסיקו לכנות את החותמים

בוגדים.

מר ברונפמן הוא חבר פעיל של הועדה ליחסי חוץ ( CFR ) שאת תוכניותיה
האנטי דתיות ואנטי ישראליות להפיכת ישראל למדינה בינלאומית חמיש
כבר דיווח פעמים רבות. תנועתו " שלום עכשיו" היא כלי חשוב להשגת

מטרה זו והשלכת 3500 שנה של מסורת יהודית, המשכיות והקרבה.
ההתמקדות שלו באנטישמיות באירופה בעבר מטשטשת את האדישות שלו

כלפי האנטישמיות הערבית היום, וכן את האדישות שלו לגבי היחס
האנטישמי של אירופה היום שמתבטא במאמצים של שרי החוץ להחרים

מוצרים מישראל ובעיקר מההתיישבות, ולהצדיק את מעשיהם של הערבים.
( שר החוץ הדני: האיחוד האירופאי צריך להחרים מוצרים שמיוצרים

בהתישבות" . הארץ, 6 במאי)

בשנת 1993 אריאל שרון הכיר בזה שעוד ישובי ועוד מתיישבים יקלו על
ההגנה על יהודה. " רק נוכחות יהודית רציפה כאן יכולה להבטיח חיים

יהודים תקינים." אבל עכשיו הוא מדינאי. פיו מלא שבחים אליהם אך ידיו
חותכות 60% מההקצבה ליש"ע. כך שרון מציית למדיניות האמריקאית

שקובעת שהישובים הם "פרובוקציות המזיקות למאמצי השלום" ( שרות
החדשות העשירי במאי 2001 ). כפי שכבר ציינו כתבים רבים בתקשורת

הכללית כבר שלושה עשורים חברי הנהגת המדינה ( וכל המועמדים
לנשיאות, בין דמוקרטים ובין רפובליקנים) היו חברי CFR. וכולם פחות או

יותר תמכו בצימוקה של מדינת ישראל חזרה לגבולות אושביץ'.

ביום שבו הנערים הובאו לקבורה הסתכלית על תמונות של תקןע
באינטרנט. היא שוכנת בתוך הרי יהודה, בין בתיה זרועים עצים. ככל

שתגדל יותר, וככל שירבו קהילות כמוה כן תרבה עבודת ה', וכן יגברו
הבטחון והגאווה הלאומית.

שרון והאנשים שהוא מיהנ הצהירו פעמים רבות שהם רוצים לעודד עליה
מצפון אמריקה. המשפחה של יעקב מנדל עלתה ממדינת מרילנד. קובי רצה

ללמד את החברים הצברים שלו איך לשחק בייסבול. אין ספק ששרון מבין
שלא תהיה עליה רבה מארה"ב אם יהיה חשש שילדים לא יוכלו להסתובב

ליד ביתם, ושיהיה מסוכן לנסוע הבייתה מהעבודה או מקניות.

לא נעשו פעולות משמעותיות לקום את מותם של קובי מנדל ויוסף אישרן,
ולא ננקטו צעדים למנוע רציחות כאלה בעתיד. הטילים שמכים בעזה, יריחו

וג'נין מוכיחים שוב שישראל מסוגלת מבחינה צבאית ( וחוקית, ראו אוסלו 2,
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כתבות imra.org, 11 ,10 ,1 מהתשיעי למאי 2001) להביס את
הפלשתינאים בכל זמן. העובדה שישראל אינה עושה את מה שביכולתה
בזמן שהיא מותקפת ע"י הפחשתינאים ויהודים נרצחים בכל יום מוכיחה

שמה שהמכתיב את המדיניות של שרון הוא משרד החוץ האמריקאי.

הממשלה נכשלת קשות ונתניהו הוכחי את עצמו כפחות מהימן משרון.
הבוגדנות של ש"ס שמאפשרת את קיומה של ממשלת ברק גובה מחיר כבד

יותר מיום ליום. ישראל צריכה מנהיגות חדשה לגמרי שתנקום על שפיכות
הדמים ותוביל את מדינת ישראל לשלום אמיתי עקב ניצחון על האויבים.

באו ניתן לשרון הזדמנות שניה. הפסח-שני של שרון יהיה פיטור של
העבודה מהממשלה, יצירת ממשלה לאומית שרוצה בנצחון יהודי לדורות.

בטווח הארוך רק דור חד יציל את המדינה מהמזימות של המחבלים בה
מבחוץ והמהרסים אותה מבפנים.

Gathered Against Jerusalem: :אוג'ן נרט הוא הסופר של הספר
Essays on a False Peace ( דצמבר 2000 )

***

את המכתב הבא אני אציג בדיוק איך שקיבלתי אותו. כולל השגיאות. רק
כדי שתראו איזה צורה יכול לפעמים ללבוש מידע יקר מפז.

אלוקים יברך אותך על העבודה הנפלאה שאתה עושה.. אני רוצה לספר לך
על החוויות שלי בעבודה עם הבנאים ועל פעילות פנימית בדרגים גבוהים.

במשך 10 שנים הייתי בחיל האויר האמריקאי, בין השנים 1954-1964.
עברתי אימונים לתפקיד בלשן השפה הרוסית ופרשן שידורי רדיו מיורטים.
ספרי הלימוד שלי נכתבו בגרמנית. כשסיימתי את הלימודים אמרו לי שאם

אני נשבה ואני עונד טבעת של בנאי אני אשוחרר מיידית. כך נגמרה
U-2 השיחה! אך אני זכרתי את הדברים. זכיתי לעבוד עם תוכניות ה

באמצע שנות החמישים. בתחילה עבדתי כטכנאי יירוט במזה"ת שעוקב
אחרי תגובות הלוחמים הסובייטים נגד U-2. אחר כך היה לי חלק במשבר
הטילים הקובני, ראיתי איך כל העסק נבנה בדיוק כמו עכשיו, ואנחנו כאלה

טיפשים בארה"ב...בגלל זה אני כותב לבוש כי אני מקווה שהוא יצא נגד מה
שאמר לו אביו על ישראל. אם בוש הקטן הוא נוצרי אמיתי אני מקווה שיהיה

לו האומץ להתנגד לעראפת ולא להזמין אותו לבית הלבן.

לגבי הועדה ליחסים בינלאומיים ( CFR ) ומשפחת רוקופלר... בשנת 1963
קיבלתי בטעות מסר דחוף סודי ביותר שנשלח לבית הלבן מסייגון, בו נאמר
שהרגנו את הנשיא שלהם וסיפר את כל הפרטים.. אני הייתי במטה העולמי

שלנו בסן אנתוניו והייתי אחראי לדיווחים על פעילות המפציצים הרוסים/
חיל האויר באירופה.

מחלקת התקשורת חשבו שהידיעה מיועדת לי...אחרי שעה של קריאה שוב
ושוב של המסר מסרתי את המסר חזרה לאחראים האזרחים שלי והם

העבירו את המסר חזרה למחלקת התקשורת והם, הלאה לבית הלבן. אחד
האחראיים אמר לי פעם שכשרוציםלהתחיל או לסיים מלחמה חא מתקשרים

לבית הלבן או לפנטגון, מתקשרים לניו יורק... הוא לא פרט, הוא רק אמר
מעל הקומה ה36 בבנין בניו יורק יש ארגון שמתכנן עד 50 שנה לפני, כל
אירוע בהיסטוריה, ושהם קובעים מי ישלוט איפה ומתי. אני מאמין שהוא

התכוון לצ'ייס בנק וצ'ארלס רוקרפלר. אחרי המעשה הזה נקראתי למשרד
סודי ושם הציגו בפני מהומה ואמרו שייקחו לי את כל האישורים אם אני
אדבר... אז קנדי נרצח...אמרו לי שיש הרבה נפט בוויטנאם וכן משאבים

רבים נוספים ושהם המטרה שלנו. אמרו לי שאז אנחנו מספחים את
הממשלות של מקסיקו ודרום אמריקה...בפבואר 1964 עזבתי כי איימו עלי

שלא יאפשרו לי גישה לחומר סודי וידעתי שיהיו צרות עם וויטנאם.

אני חושב שאלוקים נתן לי להיות שם רק 10 שנים כדי שאני אררה את קצה
הקרחון. וזה הכין אותי למה שקורה היום. ואני בדרכי שלי, בענווה, לפחות

מעודד את אלו שסביבי לאהוב את ישראל ולתמוך בה.

מבחן התוצאה. 
פ"ש 
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שקרים שקרים שקרים ועוד שקרים שקרים שקרים

מקורות המים של גוש דן מזוהמים עם אמוניה. בתוך כל המהומה נציב
המים אומר בחדשות ערוץ שתיים שהוא לא פוסל אפשרות של חבלה.
שעה לאחר מכן מאבטח שעבד בתחנת השאיבה של המוביל הארצי,

דרומית ללוד, נרצח והנשק שלו נגנב. התקשורת הישראלית לא מוצאת
לנכון לפרסם את הידיעה. בסוף המציאו סיפור ששפכים של חקלאות

מצאו את דרכם לצינור קטן שהשסתום שלו הרוס וכך הגיעו למצב של
זיהום מקור המים של 2,000,000 איש.

שקרים שקרים ועוד שקרים.

המשפחות של שלושת החטופים, שחטפה החיזבללה בלבנון, נמצאים
לילה אחד בנמל התעופה בדרך לפגישה עם קופי ענן, יו"ר האו"ם.

במקרה גם אני נמצא שם. אני אומר להם שלא יאמינו למילה אחת של ענן.
אמרתי להם שבניהם נחטפו ממש מחוץ למוצב של האו"ם , ע"י

טרוריסטים במדי האו"ם שנסעו ברכב של האו"ם. אמרתי שזה היה מבצע
של האו"ם, כנראה מתואם עם סוריה. כמה מחברי המשפחה קראו את
הספר "מי רצח את יצחק רבין?" והקשיבו טוב למה שאני אמרתי. הם
מבטיחים לחקור את הנושא לעומק. הניו יורק הם מספרים לתקשורת

שהאו"ם אחראי לחטיפה. השבוע נתגלה סרט שמוכיח את זה.

במשך ה25 שנים האחרונות פרס טען שהוא דיבר עם יוני נתניהו לפני
שהוא יצא למבצע אנטבה. ביום השנה למאורע שחל השבוע קצין אחר
אמר שפרס משקר. פרס הודה שהוא "טעה" ומעולם לא דיבר עם יוני

נתניהו.

עוד שקרים עזי מצח של פרס והתקשורת מתגלים בקצב מסחרר. מסתבר
שהם לא קראו את החשיפה של מנהיג חברון דוד וילדר, שהתפרסמה

באתר של ערוץ שבע.

אנא, תקשיבו טוב למה שאני אומר אחרת אתם לא תאמינו למשמע
אוזניכם.

ביום שישי 14 ביולי 1995, כמה חודשים לפני רצח רבין, שר החוץ היה,
כמו היום, שמעון פרס.

באותו יום, הייתי באמצע כתיבה כששמעתי ראיון בקול ישראל עם ר' נחום
רבינוביץ' ממעלה אדומים. הר' רבינוביץ' דיבר עם כתב שדיבר עם פרס

זמן קצר לפני כן. הכתב שאל את פרס : " אתה לא דואג לגורל המתנחלים
היש"ע אחרי שהצבא יתפנה?" פרס ענה, ואני מצטט מתוך הכתבה

מ1995: " אין לי בעיה עם מה שיקרה ביש"ע. הצבא יתפנה ואז נראה מה
יקרה. או שכולם יברחו מיד אחרי פינוי הצבא, או שהם ישארו והערבים

יטבחו בחלק ואז נראה מה יקרה"

אתם בטוח שואלים את עצמכם: מה הוא אמר????

אז אני חוזר, בבקשה תקשיבו טוב. שמעון פרס: " אין לי בעיה עם מה
שיקרה ביש"ע. הצבא יתפנה ואז נראה מה יקרה. או שכולם יברחו מיד
אחרי פינוי הצבא, או שהם ישארו והערבים יטבחו בחלק ואז נראה מה

יקרה"

זה היה שר החוץ שמעון פרס של שנת 1995. באותו רגע הוא לא שיקר.
ואצל פרס זה נדיר, כפיח שתראו אם תבקרו באתר

www.afsi.org/shimon.htm

כל סיפור הפיגוע בדולפינריום , בו נרצחו 23 נערים בתור מחוץ
לדיסקוטק, לא הגיוני. ישראל האשימה את החמאס או הג'יהד האיסלאמי

אך אף אחד מהאירגונים לא נטל אחראיות ולא צילם את המחבל לפני
יציאתו לביצוע הפיגוע. מידע כוזב הופץ ברחבי המדינה שהמחבל נשלח
ע"י בן-לאדן ושהוא היה אמור לפוצץ אץ השגרירות האמריקאית אך היא

הייתה תחת שמירה כבדה ולכן הוא פנה אל הדולפינריום הסמוך.

למה שהמחבל ירצה לפוצץ שגרירות נטושה לחלוטין בליל שישי? למה
שהוא יבחראת הולפינריום כמטרה חדשה רחוקה כחצי קילומטר כשלא
חסרים מסעדות ובתי קפה יותר קרובים יותר? המחבל היה אזרח ירדני

ששהה בישראל עם ויזה ממשלת ישראל. הוא מן הסתם היה תחת מעקב
צמוד של השב"כ. עכשיו שימו לב לפרט הבא שלמרבה הפלא לא דווח

בתקשורת.

מתוך העיתון Sunday Times בלונדון:

מבחן התוצאה. 
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רב-אלוף טוופיק טיראווי, למחבל שהתפוצץ בדיסקוטק היה נהג שהוא
חפרפרת ישראלית....:-

ראש המודיעין הפלשתינאי בגדה המערבית.אמר שכנראה אל0נדי לא
הבין מה היא המשימה הרצחנית של הנוסע שלו עד שהיה מאוחר מידי.

הרשויות הישראל לא דיווחו על המעצר של אל-נדי, כנראה מתוך בושה
שהאיש שסייע בביצוע פיגוע שכמותו לא היה כבר 5 שנים קשור קשר

הדוק למיעין הישראלי.

אל-נדי היה עדיין במעצר בשבוע שעבר אך לא ברור אם הוגשו נגדו כתבי
אישום.

"הוא נמצא במעצר" אמר רב אלוף רון קיטרי, דובר צה"ל, " אך הוא אינו
סוכן שב"כ"

טיראני טוען שאל-נדי שגר בעיר הפלשתינאית קלקיליה, עובד בשותפות
עם המודיעין הישראלי מאז 1999, ונותן להם מידע על פעילות

פלשתינאית באזור. במעשיו אלה, הוא טען, הוא הולך בדרכם של בני
משפחתו שכבר כמה עשורים מקושרים למודיעין הישראלי.

בתמורה לידיעותיו הוא קיבל אישור מעבר חופשי בין הגדה למדינת
ישראל. הייתה לו גם תעודת זהות ישראלית.

***

אז מה הממשלה שלנו סיפרה לנו על הפיגוע בדולפינריום? רק שקרים
ועוד שקרים.

20 מחברי משפחות הרוגי אסון ורסאי ערכו הפגנה. הם רצו להבין למה
הממשלה מסרבת לחקור את האסון. הם מתוסכלים ממדיניות הממשלה

לשקר. לשקר ורק לשקר.

***

כבר 5 שנים אני שומע ממתפללים יהודים במערת המכפלה שהם שמעו
את ד"ר ברוך גולדשטיין הולם בדלת ומתחנן שיתנו לו לצאת. אף אחד לא

פתח את הדלת, הם לא רצו או הם לא יכלו. במקום הם שמעו את
גולדשטיין צועק בזמן שהכו אותו למוות.

הממשלה לא איפשרה ניתוח שלאחר המוות לגולדשטיין, למרת בקשותיה
של אשתו. השבוע התברר לי למה.

מודיע נתן לי את הטלפון של יצחק דוב ריניץ' מהחברה קדישא של
ירושלים שארגנו את הלוויתו של גולדשטיין. והוא אמר לי שאותו אדם יודע

גם על המאבטח של רבין שנקבר בליל הרצח.

בקשר למאבטח ריניץ' אמר לי:

לי אישית אין אינפורמציה. אני פשוט יודע שהיו שמועות בחברה קדישא
ביים אחרי הרצח, שלילה לפני כן נקבר מאבטח... אבל את גולדשטיין אני

לעולם לא אשכח. הגופה שלו הגיעה בשק, מפוררת להרבה חתיכות.
הראש שלו היה כרות, הגפיים שלו נכרתו והגוף שלו היה חתוך מכל כיוון"

שאלתי מה צריך כדי לכרות ראש. הוא ענה שצריך כלי חד וכבד כמו סכין
קצבים. אז איך סכין קצבים הגיעה למסגד שכדי להכנס אליה צריך לעבור

בדיקה בטחונית וגלאי מתכת?

ועדת שמגר שחקרה את הטבח בחברון קבעה שגולדשטיין הוכה למוות
ע"י מוטות מתכת שבאופן מפתיע מישהו מצא באיזה ארון. שקרים שקרים

שקרים ועוד שקרים שקרים שקרים. דיברתי עם האדם שהכין את
גולדשטיין לקבורה. גולדשטיין נחתך למוות. ואין ספק שהממשלה

משקרת כי בנסיבות נורמליות לא היו סכינים במסגד.

עוד מודיע שהמידע שהוא מסר עוד לא אושר, יודע את האמת על רצח
יהודה אדרי, אלוף משנה במודיעין והשב"כ הישראלי, בחודש שעבר. היא
טוענת בתוקף שהוא לא מת על המקום כפי שנמסר בתקשורת אבל נפטר

מפצעיו בבית החולים כמה ימים לאחר מכן. ומסתבר שגם הדיווחים על
הפצעים החמורים של המאבטח של אדרי הם מוגזמים.

זה עדיין מידע בשלב מוקדם אז אני לא אעמוד מאחוריו. אולם בהתחשב
בעובדות מוכחות אחרות כל הסיפור על מותו של אדרי הוא שקרים

שקרים שקרים ועוד שקרים שקרים שקרים. כיוון שבזמן שהעם שלנו עובר
השמדה איטית ע"י כיתות רוצחים, מחבלים, רעלים וחבלות שונות

הממשלה שלנו נותרת אדישה ורק מכסה על פשעי האויב.

שימו לב לשרון. לאחרונה הוא לא מתאפק ומחייך בכל פעם שהוא משקר.

מבחן התוצאה. 
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  17. רעיונות מעשיים....!!!  
בתגובה להודעה מספר 16

 

 

רעיונות מעשיים

"טוב אני מאמין לך אבל מה אני יכול לעשות?"

" גם אם אתה צודק, אין דבר שאנחנו יכולים לעשות כדח לשנות את
המצב."

"בסדר. גילית את הבעיה אבל מה הפתרון?"

כן, ישנם דרכים. עם קצת מעוף ודמיון נוכל לשנות את המצב.

1. חוק שצריך לבטל. בנובמבר 1993 ממשלתו של רבין חקקה חוק שהפך
באופן רטרואקטיבי את הפגישות עם אש"ף למותרות ע"פ חוק. עד אז

פגישות כאלה היו בגידה בלתי חוקית. אותו החוק הציל את שמעון פרס,
יוסי ביילין , רון פונדק, יאיר הירשפלד, אורי סביר ודומיהם מישיבה בכלא

באשמת פגישה בךתי חוקית עם האויב.

בואו נבטל את החוק. מנקודת מבט שיפוטית אנחנו בעמדה טובה.
משפטנים רבים אומרים שאין תקדים להגנה על פשעים בקנה מידה גדול

ע"י חוק רטרואקטיבי. כמו שאי אפשר להצדיק רצח או אונס
רטרואקטיבית, כך אי אפשר להצדיק בגידה.

אנשים רבים וטובים ניסו להביא לביטול הסכמי אוסלו בגלל הפרות
ההסכם של הפלשתינאים.

מבחן התוצאה. 
פ"ש 
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  28. פז גז: משפחת אייל מתה משאיפת ציאניד !!!  

בתגובה להודעה מספר 7
 

ערכתי לאחרונה בתאריך 30.01.04 בשעה 14:42 בברכה, פילוביץ שחף
 

פרשת רבין מחוסרת הרסן גובה עוד שלושה קורבנות...:-
*****

מקרי הרצח האחרונים שנועדו גם הם לכיסוי פרשת רבין הם הרצח של ד"ר דליה איל, בעלה נימרוד
איל ובנם אסף. דליה איל מועסקת בבית החולים איכילוב מאז שנות השמונים המוקדמות.
היא הייתה לאחרונה ראש קרן בריאות שממוקמת בבית החולים, אך עבדה לעיתים גם

בחדרי המיון ובמחלקות הטראומה לאורך הקריירה שלה בבית החולים. עד כה, לא
נמצאו הוכחות שהיא הייתה בחדרי המיון בליל רצח רבין אך לעולם אין לדעת. 

אך ללא ספק היא הכירה את הרופאים והאחיות שטיפלו ברבין באותו
לילה ושמעה מאחד מהם את האמת.

בואו נחזור שוב על המניע לרצח: 
ד"ר איל ידעה את האמת על איך נרצח רבין.

מי ביצע את הניתוח שלאחר המוות על משפחת איל, הלוא הוא ד"ר מוות בכבודו
ובעצמו, ד"ר יהודה היס, ראש המכון הפתולוגי של המשטרה. במכון זה נערכו חיפושים

בשל, שמירת האיברים הפנימיים של 81 גופות, ללא הסכמת משפחותיהם. וככל
הנראה היה זה ד"ר היס שששיכתב את הדו"ח הפתולוגי שתיאר את פצעיו האמיתיים

של רבין.

בואו נחזור על המניע לרצח: 
ד"ר איל ידעה מה היו הפצעים האמיתיים של רבין.

עכשיו בואו נדון בעוד רצח המוני מרושל.

הכרונולוגיה של הטבח

חמישי בלילה, 10/1/02 דליה ונמרוד מתים כשהם חבוקים במיטה.

שישי בבוקר 11/1/02 אסף,22, מת כשהוא יושב בכורסא בסלון.

הג'רוסלם פוסט מדווח ( 15/1/02 ):

" המשטרה מעריכה שאסף הגיע הבייתה ומצא את משפחתו מתה.
הוא הכיר בגז חסר בריח והצבע שהיה מצוי באויר. הוא התעלף ומת."

שבת 12/1/02 יונה אליעד, גיסו של נימרוד מגלה את הגופות. ומגלה שהחתולים של
המשפחה חיים ובריאים מסתובבים בבית. המשטרה הודיע 

שכנראה מדובר בהתאבדות משפחתית. קרובים וחברים של המשפחה דוחים 
בתוקף את הטענה.

יום ראשון 13/1/02 המשטרה חוקרת, ותוך יום מגיעה למסקנה
נוספת. מתוך הג'רוסלם פוסט:

הם מתו כתוצאה משאיפת פחמן חד- חמצני שנזל מתוך ההסקה שבדירתם הסגורה. וזאת משום שקן
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של ציפור חסם את צינור הפליטה."

הפוסט מדווח שבערך 100 איש מתים כל שנה כתוצאה משאיפת גז שנפלט ממערכת
החימום הביתית. ורק בית חולים אחד בארץ מאובזר לטיפול בנפגעי פחמן חד-חמצני.

בואו נחשוב על זה קצת:
הקו של הציפור- ציפורים לא מקננות בארץ בינואר. הם לא מצליחים לבנות קן בין לילה בכל מקום
בעולם. הם לא בונים קנים בתוך צינורות של פחמן חד-חמצני ואילו ניסו הם היו מצליחים לסיים. 
מגז האויר- רוב החורף היה קר וגשום. זאת לא הפעם הראשונה שהם חיממו את ביתם בעזרת

ההסקה. אילו באמת ציפור בנתה שם קן בקיץ, הגופות של משפחת איל היו נמצאות עוד בנובמבר.
החתולים- בני משפחת איל נמצאו 48 שעות לאחר מותם. בבית אטום, מלא גז רעיל, במשך זמן של

48 שעות, גם החתולים היו צריכים למות. 
הבן, אסף- אסף שב לביתו, מגלה את הוריו מתים. במקום להתקשר לאמבולנס הוא מתיישב על הספה

ומת. 
בית החולים איכילוב- כל רופא או אחות שטיפלו ברבין בליל הרצח סבלו מאיומים על חייהם בכתב או

בעל פה. שתיים מהרופאים, קלוגר וגוטמן, סבלו מבעיות בריאותיות כמעט קטליניות, חסרות הסבר
הגיוני. מאז הם למדו לשתוק. ד"ר איל, מסתבר לא למדה את הלקח.

הפצצות המתקתקות
הרוצחים של רבין נואשים לגמרי. הציבור שומע לאט על הפשע וסיפורי הכיסוי מתחילים להתפורר.

הדברים מתחילים לצאת מכלל שליטתם. הם יודעים שיש עדיין 4 פצצות מתקתקות שעומדות
להתפוצץ. והם:

ד"ר יהודה היס. בשבוע שעבר נערכה פשיטה על המכון הפתולוגי שברשותו ונמצאו
חלקי גופות, חלקם בנות חמש שנים, וביניהם חלקח גופות של חיילם שנהרגו בקרב.

היס לא נעצר. הוא יודע יותר מדי על רצח רבין ולכן הוא חסין. אך אביו של אחד
החילים, ד"ר חיים בוזגלו תובע את העמדתו לדין, והתיק עומד לעלות למשפט בקרוב.

הציבור לא יסבול את הפשעים הנוראיים האלה כלפי חייליהם האמיצים. ד"ר היס יעמוד
למשפט, וכשיעמוד, אני בטוח, יהיה לו מה לספר לנו על רצח רבין.

השופט מאיר שמגר- הוא עומד בראש ועדת חקירה שחוקרת את מקרי המוות מסרטן
של חיילי קומנדו שהתאמנו בנחל קישון המזוהם. התקשורת כבר פירסמה שכנראה

הוא הולך לקבוע שאין קשר בין הסרטן לאימונים בנחל קישון. הוא יחסוך לקומנדו
מיליוני דולרים של כספי פיצויים אך הציבור לא יקבל את השקרים וייזכר שהוא אותו

שופט שכיסה גם את רצח רבין.

מנחם דמתי- הנהג של רבין בלילה האחרון לחייו הולך ומשתגע. שמעתי את זה מבן
דודו מחבר שלו ומשכן שלו. הוא סובל מיסורי מצפון חזקים והוא עומד להשבר.

אבישי רביב- באפריל הקרוב הפרובוקטור מהשב"כ שהסית את יגאל עמיר, עומד
למשפט. המשפט כבר נדחה תשע פעמים וזה לא מוצא חן בעיני הציבור.

הרצח של ד"ר איל היה ניטרול של פצצה מתקתקת אחת אך יש עוד רבים. 
אז צפו לעוד מקרי רצח. משפחת איל הורעלה, אולי ע"י פחמן חד-חמצני 

ואולי רעל אחר, אך בטוח שלא ציפור קטנה אחראית למעשה......

דליה ואסף אייל לא מתו מהרעלת גז בגלל חסימה בארובת תנור הגז
יום ראשון, 15 ביוני 2003, 8:27 מאת: מערכת וואלה!

הבן אסף, האם דליה והאב נמרוד ז"ל 
(רפרודוקציה: בוצ'צ'ו)

ממצאי החברה מעלים כי נמרוד, דליה ואסף אייל לא מתו מהרעלת גז בגלל חסימה בארובת תנור
הגז; המשטרה התעלמה מממצאי חקירת החברה על סימני שריפה בבית; ממצאים אלו מגובים בחוות

דעת.

חברת פז גז הגישה לפרקליטות את ממצאי חקירתה בפרשת מותם
של בני הזוג דליה ונמרוד אייל, ובנם אסף, בדירתם בתל אביב לפני

כשנה וחצי. חוקרי פז גז קובעים שבני המשפחה מתו מהרעלת
ציאניד, בשריפה שפרצה בדירתם לאחר שסיבים ממייבש הכביסה

חדרו לתנור הגז שעמד בסמוך, וסתמו את מבעריו.
בקול ישראל דווח כי בחקירה שערכה פז גז נתגלו סימני שריפה בדירה, אך המשטרה התעלמה מכך
ודבקה בגרסה שבני משפחת אייל מתו מהרעלת גז, לאחר שקן ציפורים חסם את ארובת תנור הגז.

את גרסת חברת פז גז מחזקות חֹוות דעת של נציב כבאות והצלה ראשי בדימוס, משה ורדי, ומומחה
בכיר לרעלים, פרופ' יונה אמיתי. פרקליטות מחוז תל אביב עורכת שימוע למנכ"ל פז גז ולעובדים

נוספים בחברה, עקב ההחלטה להעמידם לדין באשמה כי רשלנותם 
גרמה למותם של בני משפחת אייל.

http://news.walla.co.il/?w=//400594

@ קישורים נוספים...:-

המשטרה: אסון משפחת אייל - תאונה, לא התאבדות
יום שני, 14 בינואר 2002, 13:55 מאת: ורד כהן ברזילי,

קטןמפקד מרחב ירקון: ארובת החימום נסתמה ע"י קן ציפורים, 
גז קטלני מסוג CO גרם למוות; מסביר: הגז קל מהאוויר 

ועולה למעלה וכך ניצלו חתולי המשפחה; 
וטרינר: החתולים היו אמורים למות.

מערכת וואלה!
http://news.walla.co.il/?w=//168986

חשד: בדירת משפחת אייל היתה דליפת גז
יום שני, 14 בינואר 2002, 12:29 

מאת: ורד כהן ברזילי, 

אסף אייל. השוטרים לא מצאו מכתב התאבדות 
במהלך נתיחת הגופות במכון לרפואה משפטית נמצא בגופות 

גז מסוג חד תחמוצת הפחמן; השוטרים: מערכת ההסקה המרכזית 
פעלה כשנכנסו לדירה; נמרוד, דליה ואסף יובאו היום למנוחות.

מערכת וואלה!
htt // ll il/? //168941
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האתר של חברת פז-גז
/http://194.90.134.60/pazgas

 
פארוק קדומי מודה: ''הודות להסכם אוסלו התאפשרה כניסתם של עשרות אלפי

חמושים"

מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד              תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)

פילוביץ שחף 
חבר מתאריך 9.2.02

98335 הודעות, 309 מדרגים, 577 נקודות.  ראה משוב

   28.02.03   00:48   

     
  18. פרק שלישי: עידכון אחרון לפני פרסום !!  

בתגובה להודעה מספר 0
 

פרק שלישי

פשעים בתוך המערכת

אתה שמעת ראשון

שמעתי ממקורות שונים שבכירים בצה"ל מתכננים את הפלתו של ברק. התהליך שהביא לזה הוא
כדלהלן:

כשאש"ף התחילו להורות לשוטרים ואנשים פשוטים להתקיף את חיילי צה"ל, ברק נתן פקודה
שכמוה לא נשמעה באף צבא, החיילים היו צריכים לחכות שיפתחו לעברם באש כדי להגיב. למרות
שכבר שנים מינויים בצה"ל הם על בסיס פוליטי היו מפקדים רבים שלא היו מרוצים מהפקודה הזו.

הם חשבו שזה יגרום לנפגעים רבים ולהארכת הקונפליקט. המפקדים האלו הפכו יותר ויותר
מתוסכלים כשנאסר עליהם השימוש בכוח כדי להציל חייל שדימם למוות במתחם קבר יוסף, ולבסוף

הם נאלצו לנטוש את הקבר. הסירוב להגיב על חטיפת שלושת החיילים ע"י החיזבאללה הפך את
התסכול לכעס של ממש. נקודת המפנה הייתה הלינץ' הסדיסטי בשני החיילים ברמאללה. מפקדת

צה"ל ביקשה שברק יאשר לחיל האוויר הפצצת המפקדות ובניינים אחרים של החמאס, הג'יהאד
והתנזים בתור תגובה.

שנית, לצה"ל היה צילום הוידיאו של שוטרי הפת"ח שירו על חיילי צה"ל, וצוות מהטלוויזיה של
איטליה צילם את מבצעי הלינץ' ברמאללה. צה"ל זיהה את הרוצחים וביקש לחפש, לתפוס ולהרוג

אותם מיידית. ברק דחה את ההמלצות של צה"ל ותחת זאת הורה למסוקים להתקיף מטרות לא
חשובות בשטחי הרשות, והזהיר את הפלשתינאים מראש.

מפקדים מסוימים הבינו שברק מציית להוראות בינלאומיות שלא לאפשר לצה"ל להגן על המדינה
ושלא להגיב על רצח של אזרחים. המחאה נגד ברק התחילה להישמע.

הקש ששבר את גב הגמל היה החטיפה של אלוף משנה טננבאום. מפקדי צה"ל הבינו שהוא עובר
עינויים ושמכריחים אותו לחשוף שמות, כתובות, פרטים של מפקדי צה"ל, אסטרטגיות, ציוד

ומתקנים. הם ביקשו מברק לאפשר תוכנית של פלישה ללבנון. תוכנית זו כללה שביית שבויים רבים
שתבטיח עסקת חליפין בין החיזבאללה למדינת ישראל, ותאפשר את השחרור של טננבאום. אך

שוב ברק דחה את ההצעה.

מפקדי צה"ל לא ידעו מה יהיה השלב הבא בהגבלת צה"ל . הם צפו שההמון ייצא לרחוב וידרוש את
ההגנה המלאה של צה"ל על מדינת ישראל. ובסתר התחילו להירקם תוכניות להפלת ברק.

חדשות מהשטח שאף אחד לא מדווח

פעיל פוליטי ידוע הציע תוכנית שתנטרל את דיווחי התקשורת הכוזבים של אנשי הסדר העולמי
החדש. הוא מציע:

" בפעם הבאה שאידיוט מרשת CNN או BBC מצדיק את הפשעים של אש"ף נלך לביתו ונזרוק עליו
אבנים בכל פעם שינסה לצאת. לרוע המזל, אנחנו מנועים משימוש באש חיה, דבר שהיה ממחיש

את העניין באופן ריאליסטי יותר."

הוא מוסיף:

" יש לי תוכנית לטווח ארוך לקנות את הדירות שנמצאות בשכנות לבתיהם של הכתבים, בלונדון או
בסטוקהולם, ולשכן שם משפחות פלשתינאיות. נדאג שיהיו מספיק אבנים בחצר האחורית. ואז הם

יבינו כמה נעים שיש שכנים כאלה"

שמעתי באקראי

אם פלשתינאית אומרת לבנה בן התשע: " לך תשחק באזורי הקרב"

***

עוד ממה שלא מספרים לנו

הערוץ הממלכתי, ערוץ 1, דיווח בתוכנית "ערב חדש" ידיעה מרעישה. אש"ף איים במוות על כתבי
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הטלוויזיה האיטלקית שצילמו את הלינץ' ברמאללה, כדי שלא ישדרו את הלינץ'. האיומים היו כ"כ
מפחידים עד כי הכתבים השתכנעו לא לפרסם את הסרט, ואף התנצלו בפני אש"ף על עצם צילום

הלינץ'. משרד התקשורת הישראלי שלל בשל כך את תעודת הכתב שלהם.

מה עמד מאחורי האיום ברצח? לפי הדיווח הסרט כולל גם את ערפאת עומד בתחנת המשטרה
ברמאללה וצופה על המעשים הסדיסטים של חייליו. התקשורת פרסמה שהסרט לא ראוי לשידור

בגלל תוכנו המזעזע. התקשורת האיטלקית מעולם לא נמנעה משידור בגלל סיבה כזו. סיבה יותר
הגיונית לצנזורה היא העובדה שערפאת נראה בסרט כשהוא מפקד על רצח סדיסטי כפול.

סוחטים את ברק

אהוד ברק עובר סחיטה ע"י גורמים בארה"ב, הם מאיימים לגלות פשעים רבים שביצע בזמן מסע
הבחירות שלו. הקמפיין של ברק נוהל ע"י היועץ של קלינטון, ג'יימס קרוויל, שלימד את ברק הרבה

תרגילים בלתי חוקיים שעזרו לברק לעלות לשלטון.

אחד מהתרגילים האלה כלל פריצה למטה מפלגת העבודה בוושינגטון, והאשמת מתנגדיו מהימין,
במפלגת הליכוד, במעשה. אחר-כך היה מפעל בלתי חוקי שלם של גיוס כספים שנוהל ע"י גיסו של

ברק, בנו של הנשיא לשעבר, חיים הרצוג. אמריקאים רבים, בעיקר יהודים, שוכנעו לתרום כספים
רבים לעמותות שמטרתם הייתה כביכול סיוע בשכונות מצוקה, תמיכה במובטלים, קידום החינוך

לדמוקרטיה, בניית מתנ"סים ועוד. אך בפועל הכסף זרם ישירות לכיס של ברק.

מבקר המדינה גילה את הפשעים והמליץ שהמשטרה תחקור אותם. אך הרשויות בארה"ב לא
אפשרו לחוקרים מישראל לנהל מחקר בתחומי ארה"ב. קלינטון וה-CIA הבטיחו לברק שאם לא

יציית להם הם יפתחו את השערים לחוקרים של המשטרה הישראלית, והם יגלו פשעים שבגללם
ברק יישלח לכלא לעשור.

הצתת מלחמה

התושבים היהודים של יהודה ושומרון מוסתים לאלימות. המטרה היא הגעה לאלימות של ממש ובכך
ליצור תירוץ לפינוי התושבים מבתיהם. כדי לקדם את המטרה הזו נרצחו שני רבנים, אחד מהם

לעיני חיילי צה"ל. וכן, שני מקומות קדושים, קבר יוסף ובית הכנסת ביריחו הועלו באש. האחראי לכל
המעשים האלה הוא יוסי ביילין, שר המשפטים. הוא עדיין דבק באסטרטגיה שתכנן בתחילת ימי
אוסלו. התושבים העדינים באופיים של יש"ע אינם אלימים, לכן הפשעים נגדם יימשכו עד שהם

סוף-סוף יישברו ויתחילו להשתמש באלימות נגד הפלשתינאים.

שלום של רוצחים

שמעון פרס פגש את יאסר ערפאת בעזה והפלא ופלא, נסי נסים, הם הסכימו להגיע להסכם שלום.
כך דווח בכל כלי התקשורת. אך בואו נבחן מה באמת הוסכם ביניהם.

פרס ויוסי ביילין נציגיו המובהקים של אנשי הסדר העולמי החדש בקבינט של ברק מאיימים עליו,
והוא יודע שהם רציניים. והוא מפחד, לא מהם עצמם אלה ממי שהם מייצגים. ברק עלה לשלטון

בעזרת אנשי הסדר העולמי החדש ( CFR ) והוא כלי של האנגלו-סכסים. יש לו התחייבות כלפיהם
והוא חייב, לפחות למשך החודשים הקרובים לציית לקלינטון. בינואר הנשיא האמריקאי הבא, גם

הוא מן הסתם חבר CFR, ייבחר וימשיך את דרכו של קלינטון.

פרס, מצד שני, הוא כלי של האירופאים וגם הם רוצים את חלקם בתהליך השלום. הקנצלר הגרמני,
שרדר, הגיע לעזה והורה לערפאת להיפגש עם פרס. פגישת פרס וערפאת אורגנה ע"י:

יוסי גינוסר - לשער סגן ראש השב"כ. הוא שיקר לגבי ההוצאה להורג של שני המחבלים בפרשת קו
300. בעקבות עדותו נשלח קצין חף מפשע לכלא לתקופה ארוכה. כשעדותו התבררה כשקרית הוא

התבקש להתפטר. יש לו ולערפאת אינטרסים כלכליים משותפים. שניהם מרוויחים מהקזינו ביריחו. 
כרמי גילון - כראש השב"כ הוא עמד בראש מבצעים רצחניים, ביניהם הטבח בחברון בפברואר
1994, ורצח רבין. הם היו חלק מתוכנית רחבה יותר להביא לירידה בתמיכה במתנגדי תהליך

השלום, ובכך לקדם את תהליך השלום. חובתו הייתה לגרום לפינוי המתיישבים היהודים מיש"ע וכך
למלא את ההסכם עם אש"ף, בו כתוב שכל יש"ע יימסר לידיהם.

עוד הבטחה של פרס לערפאת, כפי שדיווחתי בכתביי הקודמים, הייתה הסרת השלטון היהודי
ממזרח ירושלים והעיר העתיקה לחלוטין. הוא נשבע לאירופאים שהאו"ם יקבל אחריות ביטחונית על
ירושלים ושהותיקן יקבל אחריות על המקומות הקדושים בה. ברגע שלאו"ם יש אחריות על ירושלים

הוא ייתן לפלשתינאים את הרשות לייסד עיר בירה בירושלים המזרחית. המלחמה הנוכחית היא
משום שלא המועצה ליחסים בינלאומיים ולא ברק רוצים שהותיקן יקבל את הזכויות על ירושלים,

וערפאת מרגיש מרומה. פרס חייב לעמוד בהבטחתו הקודמת שהמלחמה תיפסק. וברק יודע את זה.
הוא יודע גם שהכנופיה של קלינטון מתנגדת למסירת ירושלים לידי האירופאים.

אין סיבה לחגוג את ניצחונו של שרון

המסר שלי ברור ואלה שמוכנים לקבל את דבריי. השלטון הפוליטי בישראל הושחת ע"י גורמים
בינלאומיים, וכל המתמודדים לראשות הממשלה מושחתים כאחד. וזה כולל, קודם כל, את אריאל

שרון. אני מבין את החגיגות סביב ניצחונו על ברק. אלו המנסים לגרור את ישראל למבצע התאבדות
קיבלו סוף-סוף את המסר שלעם נמאס. הבחירות האלו היו דרך לפריקת רגשות והיוו תראפיה טובה

לעם. למרבה הצער, אנשים באמת מאמינים שהמאבק הגיע לסופו. הם הולכים להתאכזב. הם יגלו
ששרון יבגוד בעם לא פחות מברק, רק הסגנון ישתנה.

זוהי הדרך שבה הימין הצליח לנצח בבחירות מלכתחילה: נתניהו היה באמצע מסע הסברה
בארה"ב. שם הוא נפגש עם שני חברי ה-CFR, ג'ורג' שולץ והנרי קיסינג'ר. נתניהו עצמו אמר שהם

אמרו לו שהגיע הזמן לרוץ לראשות הממשלה. הבעיה היא שהבחירות לא נועדו להתקיים, אלא בעוד
שנתיים.

נתניהו טס לישראל, בטענה שהוא בא לכבוד בר-מצווה, נפגש עם ברק, וחזר למסע ההסברה שלו
בארה"ב. יומיים לאחר מכן ברק, שקיסינג'ר וכנופייתו העלו לשלטון מלכתחילה, הצהיר שהוא

מתפטר, ושיתקיימו בחירות שבהן הוא יתמודד.

למה שהוא יעשה דבר מטורף כ"כ, אלא אם כן הורו לו לפעול כך? הוא פיגר בסקרים והוא התמודד
בבחירות אבודות מראש. והקמפיין שלו רק הזיק למצבו בסקרים. המועצה ליחסים בינלאומיים

הייתה נחושה בדעתה שהגיע הזמן ששרון ימשיך במשימה להוביל את ישראל למלחמה. ברק הכין
את הדרך ועכשיו שרון יוביל את העם למלחמה. וכל היהודים בעולם חושבים שהכל קורה במקרה.

לפני כמה שנים קיבלתי טלפון מיואל בינרמן. הוא השתתף בכנס על הכלכלה הישראלית במלון
"שרתון" במנהטן. נרגש, הוא אמר: " הלכתי במסדרון בבית המלון ופתאום, לא תאמין מה ראיתי,
שרון וקיסינג'ר יצאו ביחד מאחד החדרים". יואל סיפר את אותו הסיפור לכתבים שסיקרו את הכנס

ולמחרת במסיבת עיתונאים שרון אישר שהתקיימה פגישה ואמר: "כדי להשיג שלום אין מנוס
עם השיחה לענות סירב והוא טריטוריאלים לויתורים כוונתו אם שאל הכתבים אחד מויתורים"
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חה עם רב לענות. הש ם והוא ס אל טור ם טר תור ם שאל אם כוונתו לו . אחד הכתב ם תור מו
קיסינג'ר עיצבה מחדש את כל אישיותו של שרון.

בינתיים התקשרתי לדובר של שרון, רענן גיסין, ושאלתי אותו על מה הייתה הפגישה.

הוא ענה: "הם נפגשו כדי לדון בביטחון במזה"ת באופן כללי."

שאלתי למה שרון שר התשתיות דן בנושאי ביטחון בכנס על כלכלה.

הוא ענה: " אתה צודק, כמובן, הם דנו בנושאי כלכלה."

אני התעקשתי: "למה שרון בכלל נפגש עם קיסינג'ר?"

התשובה הייתה מהוססת: "השר שרון נפגש עם מר קיסינג'ר בכל פעם שהגיע לארה"ב מאז
מלחמת יום כיפור."

בשבילי זה היה יותר מדי לעכל בבת אחת . בלי לחשוב שאלתי: "מה אתה יודע על הנהגתו של
קיסינג'ר את המועצה ליחסים בינלאומיים?"

גיסין היסס ואז ענה: "מר שרון נתן לי הוראות שאין לדון בנושא הזה עד שהוא יכתוב עליו בספר
הזיכרונות שלו."

אריאל שרון נולד וגדל במושב שמאלני קיצוני, כפר מלל. בתחילת שנת 1973 הוא ייסד מפלגה בשם
"שלומציון". תומכי המפלגה היו מהשמאל, והוא אפילו הזמין את יוסי שריד לחלוק איתו את הנהגת

המפלגה. באותה שנה באוקטובר פרצה מלחמה ושרון הפך גיבור לאומי. מעכשיו הקריירה
הפוליטית שלו תקבל תנופה ובמועצה ליחסים בינלאומיים מחליטים שהוא צריך לעבוד איתם.

הוא פגש את קיסינג'ר ושותפיו בתחילת 1974, הוא קיבל מהם את ברכתם ותמיכתם לעלייתו
לשלטון, אך עם תנאים. התנאי הראשון היה שהוא יהפוך לחפרפרת בתוך הימין הישראלי, ויהרוס

את תנועת "חרות". הוא חזר לארץ, ביסס את מפלגתו והציע לאחד את כל מפלגות הימין למפלגה
אחת גדולה שתרוץ ביחד לבחירות בשנת 1977. הוא איחד את המפלגה הליברלית ( "גחל" ) עם

תנועתו "חרות" ויצר את מפלגת "הליכוד".

כשמנחם בגין המכובד והעצמאי נבחר לעמוד בראש "הליכוד", המועצה ליחסים בינלאומיים כעסו
מאוד והם פקדו על שרון לנטרל ולהסיר את בגין מהדרך. כדי להוציא את זה לפועל אנואר סאדאת

ומאחוריו כל הכוח של המועצה ליחסים בינלאומיים דחקו את בגין למצב שבו הוא היה צריך להסכים
לפינוי סיני. הסיבה היחידה שהפינוי היה יכול להתקיים הוא ששרון עמד בראשו. ישוב עקשן אחד,

ימית, סירב להתפנות. שרון שלח בולדוזרים כדי שיכפו את הפינוי. לכן עד היום יש המכנים את שרון
"בולדוזר". יש לנו סיבה טובה לפחד מהמדיניות האמיתית של שרון לגבי פינוי מתיישבים.

בשישה ביוני 1982 הכיתה שלי בצבא הצטרפה למלחמה בלבנון. אחרי קרבות רבים הגענו למוצב
שלנו בג'בל בראח, שנמצא בהרי השוף, 80 קילומטר מהגבול הישראלי הבטוח. התאספנו כולנו כדי
לראות חדשות ושמענו את שר הביטחון שרון משקר לבגין ואומר שהחיילים יפסיקו להתקדם ברגע
שיגיעו למרחק 40 קילומטר מהגבול. היינו המומים. האומה וגם ראש הממשלה שמעו סיפור שקרי

על המלחמה. כולנו שאלנו למה ולא קיבלנו תשובה הולמת.

כעבור עשור, יואל בינרמן ואני ראיינו את בנו של בגין, בני בגין. הוא היסס מאוד במסירת העובדות
שחיפשנו אך בסופו של דבר הוא סיפק לנו עדות הכרחית. המלחמה שהתקיימה בתקופתו של בגין

הייתה כדי למלא הסכם שנחתם בין קיסינג'ר, רבין והנשיא הסורי אסד. סוריה רצתה שישראל
תתפנה מהגולן. רבין לא היה יכול לפנות את הגולן. קיסינג'ר חשב על רעיון חדש. סוריה רצתה גם

את לבנון, אז במקום את הגולן, סוריה תקבל את לבנון. ישראל תגרום למלחמת אזרחים בלבנון
ובסוף תאפשר לסוריה להכנס ללבנון כדי להשכין שם שלום.

בני בגין נזכר שרבין צחק כשהוא סיפר את הסיפור. הוא שאל את רבין למה הוא צוחק, הרי
300,000 איש נהרגו במלחמה הזו. ורבין חייך ואמר: "לא לדאוג, זה היה הסכם טוב". המטרה של

מנחם בגין הייתה לשחרר את המזה"ת מהשליטה של המועצה ליחסים בינלאומיים והמטרה של
שרון הייתה לעצור אותו.

בני בגין אמר משפט אחד ולא פרט את הפרטים שרצינו לשמוע. הוא אמר ששרון גירש את בגין
מהנהגה בכוונה תחילה.

עכשיו ניזכר בטבח שהתקיים במחנות הפליטים סברה ושתילה בשנת 1983. ביום שישי בבוקר,
שרון אישר לפלוגת חיילים נוצרים של ה"פלאנגות" את הריגתם של הצלפים של אש"ף שהתחבאו
במחנה הפליטים. אותם החיילים נפגעו בעבר מפעילות עויינת של אש"ף. שרון ידע איך הם יפעלו

אם יינתן להם חופש פעולה. שרון שמע על הטבח באותו הערב והוא לא הורה על פינוי החיילים
משם. הם נשארו שם במשך יומיים. בעקבות הפרשיה הזו הקריירה של שרון ניזוקה באופן זמני, אך

הקריירה התחילה לסבול נזקים בלתי הפיכים. בשביל בגין היתה זו ההתחלה של הסוף.

שרון הוא שחקן מעולה. מאז הצלחתו הצבאית בשנת 1974 הוא היה ליקיר של הימין. ומאז הצלחתו
הימין הולך ונחלש. כשנתניהו חתם על הסכם "וואי", שכלל ויתורים גדולים יותר על שטחים משעשו

פרס ורבין, גם הוא וגם מפקדיו במועצה ליחסים בינלאומיים הבינו שיש צורך בתכסיס מוצלח כדי
למנוע התנגדות המונית. אז נתניהו מינה את שרון לשר החוץ ופחות משבוע אחר כך שרון חתם אף

הוא על הסכם "וואי". ואז, כיוון שהגיבור הלאומי, יקיר הימין, הסכים לסעיפי הסכם, אף אחד לא
חשב למחות.

בשלב מוקדם במערכת הבחירות האחרונה מספר כתבים ישראלים כתבו שפרס ושרון קושרים קשר
נגד ברק. המטרה הפעם הייתה, מינוי ידידו של שרון, פרס, למועמד מפלגת העבודה, לבחירות

לכנסת.

אולם, ברק נלחם בכל כוחותיו נגד המינוי הזה, והנשק החזק ביותר שעמד לרשותו היה חלקו של
פרס ברצח רבין. מפלגת "מרצ" עמדה לתמוך בהצעה שהציע יוסי שריד, להעמיד את פרס בראש

המפלגה בתור מועמד לבחירות. ההצעה עמדה להתקבל אך ע"פ "ידיעות אחרונות" ברק שלח
שליח ל"מרצ" "שיזכיר להם את רבין" ואז "מרצ" שינתה את דעתה כלפי פרס. בתקשורת העלו את
ההשערה שברק הזכיר ל"מרצ" את ההלשנה של פרס על רבין לגבי חשבון הבנק הבלתי חוקי בשנת
1977, הלשנה זו גרמה להעברתו של רבין מהשלטון. וכן, שרבין קרא לפרס "חתרן בלתי נלאה". אך

העובדות האלה היו ידועות והן לא היו מונעות מהמפלגה להעמיד בראשה את פרס.

למרות ש"מרצ" דחו אותו פרס פתח בקמפיין, בעיקר בעזרת התקשורת, להעמדתו בראש מפלגת
העבודה במקום אהוד ברק. ואז ברק דיבר באחת מתוכניות הבוקר של רשת ב ואמר שאם פרס לא

מפסיק את הקמפיין שלו, הוא ידבר עם משפחת רבין לגבי הרצח. באותו בוקר, הקמפיין של פרס
להחליף את ברק נעצר באופן פתאומי.

כבר יותר מעשרים שנה, כל שבת פנויה בצהרים, שרון ופרס נפגשים בביתו של פרס, במפגש
חברתי. ביום הולדתו ה-75 של פרס, שרון ישב בכסא הכבוד לידו. הם חברים טובים. והמאבק

הפוליטי שלהם כל השנים הוא מבויים לחלוטין.
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אל תתפלאו אם הזוג הזה יופיע ביחד מעל בימת הכנסת. אם שרון ייבחר הוא ירצה שפרס יהיה שר
החוץ שלו. כן, הוא יודע על רבין, כל השותפים יודעים. אז גם שרון יסכל כל פעילות משפטית
שעלולה לפגוע ברוצחיו של רבין. הוא יגן על החבר שלו שמעון עם כל הכוח שיש בידו עכשיו.

מדינת ישראל תצא למלחמה כששרון ראש הממשלה, לא בגלל שרון - הוא רק "מנהיג צבאי חזק",
כביכול ימני, שיצדיק אלימות נגד העם היהודי - אלא משום שאלו שבאמת שולטים על העולם תכננו

את המלחמה הזו לאורך כל הדרך.

פשוט אמרו "לא" לממשלת אחדות

בסצינה האחרונה בסיפור הטרגי של ברק, הוא אמר לאש"ף שאם הירי לא יפסק תוך 48 שעות הוא
יזמין את הליכוד ואת המפלגות הימניות להצטרף לממשלתו. למה שהם פשוט ייענו להצעה?

הם וכל עם ישראל יכולים להפיק הרבה יותר דווקא מהיותם מחוץ לקואליציה. ברק וכנופייתו הכניסו
אותנו לבוץ הזה והם יכולים להוציא אותנו ממנו. אחרי שבע שנות דיכאון אין שום סיבה לתלות
תקוות דווקא בממשלת אחדות. ואין סיבה להאמין שברק רוצה ממשלת אחדות רק כדי שיוכל

להאשים את הימין שבממשלה בהידרדרות המצב.

לפני שתתאפשר ממשלת אחדות, מפלגות האופוזיציה צריכות להגיע להסכם עם ברק, שיכלול את
הסעיפים הבאים:

1. יוסי ביילין, רון פונדק ויאיר הירשפלד קיימו פגישות בלתי חוקיות עם אש"ף בתחילת נובמבר
1992, פגישות אלו הובילו בסופו של דבר להסכמי אוסלו. באותה תקופה הכנסת אסרה בתוקף
מפגשים מעין אלו, ואף הגדירה אותן כבגידה והתרועעות עם האויב. רק החוק שנחקק בנובמבר
1993 הפך רטרואקטיבית את המפגשים לחוקיים והציל את השלישייה הזו מהעמדה לדין. צריך

לבטל את החוק הזה ולהעמיד לדין את אלו האחראים להסכמי אוסלו, בשל החוק שאוסר פגישות עם
האויב. כמו כן צריך להעמיד לדין באותן האשמות את אורי סביר, יואל זינגר ושמעון פרס שהצטרפו

למו"מ עם אש"ף במרץ 1993, בזמן שהחוק עדיין אסר מו"מ שכזה. 
2. הממשלה תחקור באמת את כל "המבצעים לקידום השלום", כולל פעולותיו של אבישי רביב סוכן

השב"כ. זה כולל גם חשיפת האמת על רצח רבין ועל הטבח בחברון, בפני כל הציבור. אלו שהואשמו
לשווא במעשים האלו יוכרו כחפים מפשע. 

3. הציבור הישראלי ישמע פירוט מלא של הסעיפים הסודיים בהסכמי אוסלו, וישמע את הדרישות
המדויקות של הגורמים הבינלאומיים שמתמרנים אותנו לעבר אסון כדי לקדם אינטרסים שלהם. 

4. ברק יופיע בטלוויזיה ויקרע את הסכמי אוסלו למאה חתיכות. לאחר מכן הוא יתפטר.

ברק כמובן לא הולך לקבל את התנאים האלה. ואין לימין מה להרוויח מהשותפות עם ברק. כל עוד
הסכם אוסלו בתוקף, העם לא הולך להרוויח מקיומה של ממשלה רחבה יותר. אנחנו נחלץ את עצמנו

מהאסון הזה גם בלי מנהיגינו. אסור לנו להצטרף אליהם, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל.

קשר נגד פרס מתוכנן בוושינגטון

אחרי ששרון נבחר, ראשי המועצה ליחסים בינלאומיים נפגשו עם אברהם בורג יו"ר הכנסת ממפלגת
העבודה, בוושינגטון, כדי לקשור קשר נגד שמעון פרס מנהיג המפלגה וחבר הקבינט המשמעותי
ביותר שלה. המועצה ליחסים בינלאומיים שלחה את ראש ה-CIA ג'ורג' טנט כדי לאיים על ראש

הממשלה שרון שלא יתערב בתוכנית להרוס את תנועת ההתיישבות עד סוף הקיץ. טנט היה מרוצה
מהצלחתה של כיתת הרוצחים שהוא אימן, אך היה קצת מודאג ממצבו הנפשי של פרס. דווח לו
שפרס מתחיל להישבר עקב פחדו שאשמתו בארגון רצח רבין מתחילה להתגלות לציבור הרחב.

פרס סובל מהתפרצויות זעם פתאומיות, ואפילו הצהרותיו הפומביות נהיו קצת מטורפות. טנט
המליץ על הדחתו של פרס מתפקידו.

אברהם בורג מטופח כבר שנים ע"י המועצה ליחסים בינלאומיים. אביו, יוסף בורג, שימש חבר
קבינט לתקופה הארוכה ביותר בהיסטוריה של המדינה, החל מימיו של בן-גוריון. הוא לימד את בנו

איפה נמצא הכוח הפוליטי שמניע את העולם. במועצה ליחסים בינלאומיים מאמינים שהם יכולים
לשחזר את ההצלחה שנחלו בבחירתו של ברק, גם עם בורג. הם רואים אותו כצעיר ומוצלח, דתי

שפוי שבכלליות נראה בעין יפה. הם מאמינים שהוא יכול להמשיך במקום שברק הפסיק כאשר פרס
יודח מתפקידו. ובתור יהודי דתי יימנעו מלהאשים אותו בפירוק ההתיישבות היהודית בארץ אבותיו.

בורג נפגש עם קולין פאוול וקונדוליסה רייס מהמועצה ליחסים בינלאומיים כדי לתכנן את הקשר נגד
פרס. בורג נפגש גם עם ביל והילארי קלינטון, כדי לחזק את הרושם של בורג שמדובר בתוכנית

רצינית.

מנהיגי המועצה ליחסים בינלאומיים החליטו שפרס צריך להעלם מעל במת הפוליטיקה הישראלית
הרבה לפני שמעורבותו ברצח רבין תתגלה וכל הפרשה תתפוצץ ותהפוך לסקנדל בקנה מידה
שמדינת ישראל עוד לא ראתה כמותו. זה הכרחי שבורג יעמוד בראש מפלגת העבודה לפני כן,

והרבה כספים יושקעו בקמפיין שלו, להיבחר קודם לראש העבודה ואז לראש הממשלה.

במועצה ליחסים בינלאומיים מתחילים להבין שלא נותר להם הרבה זמן למימוש התוכנית לגירוש
המתיישבים ביש"ע. הם מופתעים שהמתיישבים עוד לא הבינו מה עושים להם, ועדיין מאמינים

שהממשלה והצבא רוצים בטובתם. אולם, מאמצים רבים מושקעים בהמשך כיסוי התוכניות.

משלחת של אמריקאים העומדים בראש ארגונים יהודיים מסיירת בישראל במקביל למפגשים של
בורג. בראש המשלחת עומד מורטון צוקרמן שהוא לא רק חבר המועצה ליחסים בינלאומיים אלא אף

השתתף בכתיבת דו"ח של המועצה ליחסים בינלאומיים לענייני המזה"ת, שתבע נסיגה ישראלית
עד לגבולות 1948 ומסירת חציה של ירושלים לידי אש"ף.

צוקרמן דווקא הביע דעה נגד התביעה הזו אך ברור שזה היה מעשה ייצוגי בלבד. הוא מודע יפה,
כמו כל חברי המועצה ליחסים בינלאומיים, למזימה נגד המתיישבים. ומטרתו היא השתקת קולות

ההתנגדות בקרב שאר חברי המשלחת.

אם המתיישבים לא יתעוררו מהר ויגנו על עצמם בגבורה וחכמה הם יהפכו בסוף להיות כמו שאר
הקורבנות של המועצה ליחסים בינלאומיים ואנשי הסדר העולמי החדש כמו האפריקנים, הרודזים

והסרבים. הסיכוי היחיד שלהם הוא חשיפת הפשעים הנוראיים של המועצה ליחסים בינלאומיים
בישראל.

"הם מדברים": עדכון

אלו שקראו את הפרק "הם מדברים", בו מובאים דברים של מודיעים מהשב"כ, ישמחו לשמוע שאני
מוצא הוכחות לדבריהם.

אשר צוקרמן המו"ל של "קול השבוע" מאשר שכמה שבועות אחרי רצח רבין הוא התכוון לדווח על
הרצח של שני המאבטחים של רבין. בסוף הוא נאלץ לסגור את העיתון עקב איומים. אך הוא פתח

אותו מחדש תחת שם אחר. המודיעים שלי צדקו לגמרי.
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יהודה לבנה באמת צילם את אבישי רביב במהלך פעילות בלתי חוקית, ואכן הוא פוטר מתפקידו
במשטרה. המודיעים שלי צדקו, אך הם שכחו לציין שהוא קיבל צ'ופר כפרס על שתיקתו - עבודה

כצלם בשבועון משפחה. הוא עדיין עובד במשרה זו.

אחד ממכותבי נסע לרחוב כורש 100 ברמות ומצא וילה שעונה על התיאור שהמודיעים שלי נתנו.
כיון שהמידע מתברר כנכון עולים חשדות נוספים עקב הרצח של איש השב"כ והמודיעין, אלוף משנה

יהודה אדרי, כיומיים אחרי מסירת הדיווח. למשך יום אחד גם עיתון "הארץ", וגם עיתון "הצופה"
דיווחו את האמת ואחר כך חדלו. אדרי פגש את המודיע הערבי שלו מחוץ לירושלים והמודיע ירה בו.
זה לא אמור היה לקרות. אדרי הסתובב עם שני מאבטחים. אף אחד מהם לא חיפש נשק אצל הערבי
לפני שאפשרו לו להתקרב לאדרי. בפועל, שניהם ישבו במכונית ולא נקטו אף צעד להגנתו של אדרי.

המאבטחים אפשרו את הרצח. אחד מהמאבטחים נפגע מכדור שהיה מיועד לאדרי אך המתנקש
בחר לא לירות במאבטח השני שישב כביכול חסר אונים בתוך הרכב. המאבטח ירה במודיע והרג

אותו.

המעסיקה של אותו מודיע כתבה עליו כתבה שהתפרסמה בג'רוסלם פוסט. היא תיארה אותו כערבי
שמאס בשחיתות של ממשלתו ושאין לו דבר נגד הישראלים. היא טענה בסוף שהוא לא טיפוס רוצח,

וכנראה איימו על משפחתו.

אדרי היה יהודי דתי שגר ב"התנחלות" מעלה אדומים. הוא נרצח בנסיבות מאוד מוזרות. אני מקווה
מאוד שזה לא בגלל שמישהו חשב שהוא אחראי למסירת המידע שהובא בפרק "הם מדברים".

הוא לא היה אחראי למסירת המידע הזה, לפחות לא באופן ישיר.

המודיעים האמיתיים, בהתאם להבטחותיהם, לא יצרו איתי קשר שוב, אז עברתי שוב על רישומיי
מהפגישה איתם וחיפשתי פרטים נוספים שבחרתי לא לפרסם בפרק הקודם. את רוב אותם פרטים

בחרתי שלא לפרסם כיוון שהם היו שמועות שהם שמעו בלבד. אולם , פרט אחד הייתי צריך לפרסם
ולא פרסמתי בזמנו. נאמר לי שהשב"כ השתלטו על החקירה על עמיר מיד אחרי הרצח, ושהם ביימו

חקירות של עמיר וחייבו אותו ליטול חלק. לא פרסמתי את זה אז כי נתון זה פורסם בספרו של נתן
גפן, "עוקץ קטלני", ומאז פורסם שוב ושוב פעמים רבות. אך עדיין זה אישור שהמידע של המודיעים

שלי מדויק.

מתוך השמועות ששמעתי מהמודיעים:

מודיע ראשון: "אם כבר דיברנו על האחים קהלני - היה להם אח בצבא. הוא התחיל לדבר על איך
השב"כ הפליל את האחים שלו. הוא "התאבד" זמן קצר לאחר מכן אך אף אחד בשב"כ לא באמת

מאמין לסיפור זה. "

מודיע שני: "אני שמעתי שיש סוכני שב"כ שתפקידם כיבוי שרפות. כאשר אש"ף רוצים ויתורים
מהממשלה הם מציתים יערות. כמעט ולא נותרו עצים בכביש ירושלים -ת"א והממשלה מנסה
להסתיר את הסיבה לזה. עכשיו שורפים גם את יערות הגליל. כדי לכסות את זה חשפנו אדם

שכביכול אחראי לשרפות, משיחיסט שמאמין שבמלחמת גוג ומגוג ישראל תעלה באש. המשטרה
האשימה אותו באחריות להצתה. "

טענה מוכחת ממקור אחר:

אחד המכותבים שלי שפגשתי פעמיים בניו יורק ושיש לי אמון בו כתב לי לא מזמן שהוא פגש את
אמו של יגאל עמיר, גאולה עמיר, בניו יורק. הוא שאל אותה לדעתה על הספר שלי והיא אמרה שהיא
לא מרוצה ממנו. היא אומרת שמכיוון שהספר מציג את בנה כפעיל שב"כ תהיה פחות נכונות לתרום

למימון הגנתו בבית המשפט. הוא שאל אותה למה בנה לא מספר את האמת וזהו. היא ענתה
תשובה שידועה לנו כבר. אם הוא ידבר, כל בני משפחתו ימותו אחד אחד. פשעים נוראיים

מתרחשים בתוך מדינת ישראל. אריאל שרון שסובל מאיומים מתמידים של גורמי חוץ, נוטש את
המתיישבים בידיים של רוצחיהם. והישראלים, ובפרט מתיישבי יש"ע, לא קולטים את המובן מאליו.
אז הם ימשיכו למות עד שלא יישאר להם שריד, ובסוף הם עוד יביעו את מחאתם ע"י הצבעה לבורג

בבחירות הבאות.

אישור קטלני

לאט לאט כל המידע שאני מוסר מתברר כמדויק. ועכשיו המידע שנמסר לי ע"י מודיעים מהשב"כ,
ופורט בפרק "הם מדברים", מתברר גם הוא כנכון.

קודם כל נוכיח את הטענה שה-CIA ואש"ף מפעילים כיתת רוצחים שמטרתה גירוש מתיישבי יש"ע.
האישור הזה מגיע משר הביטחון בנימין בן אליעזר.

***

חדשות מלחמת ראש השנה: שר הביטחון בן אליעזר מאשר שה-CIA אימן כיתת רוצחים מאש"ף
בהסכמת ישראל.

ירושלים, עיר דוד. יום ראשון י תמוז תשס"א. 
( תאריך גרגוריאני: 1/7/2001)

( תאריך היג'רי: רבי תנאי 9 1422)
סוכנות הידיעות "שורש וענף":

שר הביטחון בנימין בן אליעזר אישר היום את הטענה ששרות הביון האמריקאי (CIA) אימן כיתות
רוצחים של אש"ף בארה"ב בהסכמת ממשלת ברק ומר שמעון פרס, שר החוץ הנוכחי בממשלת

שרון, ולשעבר השר לשיתוף פעולה אזורי בממשלת ברק.

שר הביטחון אמר את הדברים במסיבת עיתונאים היום במלון "ענבל" בירושלים (לשעבר מלון
(A.P.F ) לרום"). מסיבת העיתונאים אורגנה ע"י אגודת התקשורת הבינלאומית בישראל"

בן אליעזר ענה על שאלתו של אחד הכתבים, מר אריה גלין מסוכנות הידיעות "שורש וענף". מר בן
אליעזר לא הכחיש אף אחת מהטענות שהעלה הכתב מר גלין.

מר בן-אליעזר פשוט טען שאז הממשלה האמינה שחברי כיתת הרוצחים שאומנו ע"י ה-CIA "יתנהגו
כמו שצריך".

שאלתו של גלין ( מלה במלה ):

"בזמן כהונתו של פרס כראש הממשלה, ראש ה-CIA ג'ון דויטש מינה את ג'ורג' טנט למקשר של ה-
CIA בין ישראל לאש"ף.

שמעון פרס הסכים לבקשתו של טנט לשלוח 40 שוטרים פלשתינאים לאימון מתקדם בצליפה
ונשקים, במדינת וירג'יניה.
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כבוד שר הביטחון, האם שוטרים אלו ממש אינם אלו שרוצחים היום משתפי פעולה פלשתינאים,
חיילי צה"ל, יהודים בגילה, ויהודים ביש"ע?

ועוד: כבוד שר הביטחון, למה הבקשה לאמן את השוטרים האלה עברה דרך שמעון פרס ואושרה על
ידו?"

תשובתו של בן אליעזר ( סיכום ):

"זאת שאלה קלה. חשבנו שהם יתנהגו כמו שצריך. "

***
עלתה אפשרות שהתמוטטות אולמי "ורסאי" הייתה תוצאה של חבלה. הממשלה הצהירה שהיא לא

הולכת לחקור את האסון. הפשרה הטיפשית שהגיעו אליה הייתה שהממשלה תחקור את שיטות
הבנייה באותו האזור. כן, הממשלה מטייחת את אסון ורסאי.

אם כבר מדברים על ורסאי, אפשר גם לדון בטענה ששמעון פרס היה בצרפת שבועיים לפני רצח
רבין והבטיח שלצרפת תהיה שליטה מלאה על מדינת ישראל. לאחר מכן הוא חזר ואישר את רצח

רבין. אמנון לורד כתב ב"מקור ראשון" בשבוע שעבר שפרס נאם בארמון "ורסאי" בפריס לפני קהל
של אקדמאים ופרופסורים מהטכניון, כשבועיים לפני הרצח. הקהל היה מופתע מאוד כשפרס לא

הזכיר את ישראל אפילו פעם אחת.

מסתבר, שפרס היה בצרפת בדיוק בזמן שלדברי הוא תכנן את רצח רבין.

התוכנית עליה דיווחתי לאחרונה, להעמדת בורג בראש מפלגת העבודה תופסת תאוצה. אחד
המתמודדים, שלמה בן-עמי, פרש מהתמודדות בבחירות לראשות מפלגת העבודה, כך הדרך

נשארה פתוחה לפני בורג. וכדי להבין מה עומד לפנינו, מכותב נאמן שלי מטורונטו שלח לי מאמר
של בורג שבו הוא מתעקש שהר הבית האמיתי ממוקם בעצם במקום אחר ולכן אין סיבה להתנגד

לריבונות פלשתינאית על הר הבית.

מודיע נוסף שלי סיפר לי על עובדה מפחידה שידעתי אך לא פרסמתי עד כה כי היא נשמעת מופרכת
מדי. 20 דקות לפני שהגשר קרס במשחקי המכבייה ונפגעו אוסטרלים רבים, ג'יפ של השב"כ עבר

מעל אותו הגשר. זה צולם ושודר בטלוויזיה הישראלית. כבר זמן רב אני חושב שאולי התמוטטות
הגשר הזה, כמו ורסאי היה תוצאה של חבלה. ומטרת החבלות האלה הורדת המורל הלאומי.

במקרה הזה, יצירת ניתוק בין ישראל ליהדות התפוצות. נמנעתי מדיווח על זה כיוון שחשבתי שזה,
כיוון שזה נשמע מופרך, יוריד מהערך של פרסומים אחרים שלי שהם אמת ודאית.

אז עכשיו אמרתי את זה והאמת היא שלא אכפת לי מה תהיינה התוצאות. התוכנית של אנשי הסדר
העולמי החדש מגיעה לשלב הסופי. העם הישראלי מרגיש שאין לו לא צבא ולא ממשלה. הם חיים
מיום ליום, מפחדים שאולי הם יהיו הקורבן של הטבח הבא, יהיה אשר יהיה. והם יודעים שגם אם

ימותו מוות נורא הממשלה לא תנקום את מותם והתקשורת הבינלאומית רק תצדיק את הפשע.

מעטים התעוררו כאשר הם ראו את המנהיג הסרבי מילושביץ' מובא למשפט בהולנד. הם הבינו את
הסיפור השלם, החל מהתעמולה של רשת BBC שדנה בשאלת העמדת שרון למשפט בינלאומי
כפושע מלחמה, וכלה באפשרות האמיתית שעלתה לשפוט את שרון בבית המשפט הבינלאומי

בבלגיה. ברור ששרון הוא תחת לחץ ואיומים שאם הוא לא ישתף פעולה עם השמדת מדינת ישראל
הוא עשוי לעמוד לדין בינלאומי. ועכשיו, אחרי שפרס הופיע עם ערפאת באסיפת סוציאליסטים מכל
רחבי העולם, אפילו השמאל הקיצוני בישראל מפקפק במוסריותו של פרס, וחושבים שאולי הוא זה

שסידר לשרון את ההשפלה הבינלאומית הזו.

ועכשיו, כיוון שאני מרגיש שאין לי יותר מה להפסיד אני אשתף אתכם בפשע הכי מזעזע שהתרחש
במדינת ישראל, גם הוא ללא ספק באישורו והשתתפותו של שמעון פרס. עוד רצח שביצע השב"כ.

סוכני השב"כ שאת דבריהם דיווחתי בפרק "הם מדברים" טענו שהשב"כ רצח את ראש המחלקה
הרפואית בשירות בתי הסוהר, יעקב זיגלבוים, כיוון שהוא עמד לדווח על העינויים שעובר עוזי

משולם בבית הכלא. היום בנו, אדי זיגלבוים התקשר אלי ובשיחה ארוכה, אישר את כל מה שהם
אמרו.

השב"כ ניהל מלחמה לא רק נגד מתנגדי הסכמי אוסלו, אלא גם עם תומכי עוזי משולם. בראשית ימי
המדינה לפחות 4500 תינוקות, בעיקר תימנים, נחטפו ממעברות, בתי ילדים, ובתי חולים. שני

ספרים יצאו לאחרונה בעברית ואישרו שזה אמת. האמונה הרווחת היא שתינוקות אלו נמכרו לאימוץ,
אך למשולם הייתה מסקנה אחרת.

הקהילה של משולם ניהלה מאבק לחשיפת האמת והעמדה לדין של הפושעים. בקיץ של 1994
המטה שלו הותקף ע"י צלפים מהמשטרה, מהצבא ומהשב"כ. הם המטירו כדורים רבים על ביתו

בניסיון להרוג אותו ואת משפחתו. בסוף, ההרוג היחיד היה בחור בן 18, מקהילתו של משולם.

הרב משולם הושם בכלא, ונעשו ניסיונות אכזריים לחבל בזיכרונו. הוא שוחרר מהכלא לפני כשנתיים
כשהזיכרון שלו כמעט לגמרי אבוד. אלו שראו אותו בחתונת בנו בחודש שעבר היו בהלם. הוא סבל

מכאבים עזים כל-כך עד שלא היה יכול אפילו לשבת והוא נאלץ לשכב במשך כל החתונה.

זמן קצר אחרי רצח רבין, ראש המחלקה הרפואית בשירות בתי הסוהר, יעקב זיגלבוים, התפוצץ
במכוניתו. המשטרה והתקשורת האשימו את תומכי משולם ברצח, בטענה שתומכי משולם רצו

לנקום בו בגלל הטיפול הרפואי הלקוי לו זוכה משולם. אני יודע, ממקור מהימן, שהשב"כ הוא שביצע
את הרצח. אך מי נתן את ההוראה?

אדי זיגלבוים התקשר אלי הבוקר:

א.ז: אני מצטער שהתקשרתי כל-כך מוקדם, אבל זה דחוף. זה בקשר למידע שמסרו לך סוכני
השב"כ.

ב.ח: מה לגביו?

א.ז: אני בנו של יעקב זיגלבוים.

ב.ח: אוי. אני מקווה שאתה מזדהה עם מה שעשיתי.

א.ז: לכן אני מתקשר. אני יודע שהשב"כ רצח אותו ואני רוצה שהדין ימוצה. אבי היה ישר ועקשן.
הוא הגיע מרוסיה לפני שלושים שנה והצליח מאוד, במיוחד בהתחשב בכך שהוא עולה חדש. הוא

היה אחראי לבניית מתקנים רפואיים חדשניים יותר לשימוש של בתי הסוהר. הוא דאג לחולים שלו
ולא היה לו קשר לטיפול שקיבל משולם. הוא אפילו אמר לי שהוא האדם היחיד משירות בתי הסוהר

שמשולם יצר איתו קשר.

ב.ח: מה עוד הוא אמר לך?

א.ז: לא הרבה. האופי שלו קצת השתנה לקראת סוף ימיו. הוא התחיל לדבר על תרגילים מלוכלכים



1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 47/280

שהוא צריך להתמודד איתם ושאל למה הוא צריך להיות מעורב בזה. ממש לפני מותו הוא קנה ספר
שנקרא " רק הפרנואידים שורדים", דבר שמאוד לא אופייני לו. הוא אמר לאשתו, האם החורגת שלי,

שהוא עשוי לא לראות אותה יותר. ברור שהוא היה מפוחד, זה לא היה מתאים לו להראות את זה
בפומבי. הוא נרצח שבועיים לפני שהתכוון לדווח לועדה ממשלתית על היחס לו זוכה משולם. הוא

היה עסוק בהכנות להופעתו לפני הועדה ביום שבו נרצח. אך יש עוד דבר לגבי התזמון שאתה צריך
לדעת. בלילה שלפני הרצח התקיימה הפגנה גדולה לחשיפת האמת על ילדי תימן. התנועה תפסה

תאוצה. ע"י רציחת אבא שלי והאשמת תומכי משולם, השב"כ הרג שתי ציפורים במכת אחת.

ב.ח: אתה משוכנע שאנשי משולם לא ביצעו את הרצח?

א.ז: אתה יודע כמה מקצועי המבצע היה? לא רק שהפצצה הוסתרה היטב, היא פעלה בדיוק אחרי
שהוא הוריד את הילדים, והיא הופעלה ע"י גלי רדיו וצופה הפעיל אותה מרחוק. וכן, העוצמה של

הפצצה הספיקה בדיוק כדי לפוצץ אותו אך לא לפגוע כלל באחרים. אנשיו של משולם היו
שלומיאלים, הם בקושי הצליחו לסדר מיקרופונים בהפגנות שלהם. לא הייתה להם המומחיות לבצע

מבצע כזה. ולא ייתכן שמאה שוטרים שחקרו את המקרה לא היו עולים על הפושע אילו הוא היה
מתומכי משולם. ניסיתי לשמוע מידע מהשוטרים אך הם אמרו פשוט לשתוק, והפחד נשמע מקולם.

ב.ח: לאביך היה יומן? אולי הסודות כתובים בו?

א.ז: לאבי היה יומן, אך הוא הוחרם, וכן הוחרם המחשב האישי שלו. המזכירה מפחדת מאוד, והיא
אינה מדברת. ניסיתי לדבר אתה בהגיון אך זה לא עזר. אך אתה יודע מי כן ניסה להגיע לאמת, שר

המשטרה, אביגדור קהלני. הוא אמר לתקשורת להפסיק להאשים את אנשיו של משולם כי ברור
שלא היו להם האמצעים לביצוע הרצח. ומאז הקריירה שלו הרוסה. הוא הואשם בשחיתות ורק

בחודש שעבר הוא נוקה מאשמה. כל מי שמתקרב לתיק על אבא שלי מסתבך בצרות. אף עיתון לא
מוכן לחקור. אפילו העיתונים ברוסית אליהם פניתי לא מוכנים לחקור את הסיפור. הם כולם יודעים

שהשב"כ עומד מאחורי הרצח, בדיוק כמו ברצח רבין, ואף אחד לא מוכן לנקוף אצבע כדי לחשוף את
האמת... בדיוק כמו ברצח רבין. 

ב.ח: למה אתה חושב שמשולם קיבל יחס כזה מלכתחילה?

א.ז: אני זוכר את מה שאבא שלי אמר לי. הוא אמר שפוליטיקה לא אמורה להיות חלק מהתפקיד
שלו. הרב משולם היה איום כלפי אישיות ציבורית חשובה, חשובה מספיק כדי לשלוח את הצבא

להתקיף את ביתו של משולם וחשובה מספיק כדי להורות על רציחת אבא שלי.

אני חושב שאני יודע מי היא אותה האישיות כי משולם אמר לי בעצמו. אני הייתי הכתב האחרון
שביקר אצלו בכלא. אחרי שממצאיי על רצח רבין עלו לכותרות בתקשורת הלאומית, הוא ביקש

מאשתו שתיצור איתי קשר. היא ביקשה שאני אפגוש אותו ואני הסכמתי. בבוקר חם אחד אני עברתי
מבוך של מסדרונות בכלא "השרון" וניהלתי שיחה רבת משמעות עם משולם. הוא היה עדיין חזק
והוא לחץ את ידי לחיצה איתנה. הוא הדליק את הטייפ שלו והשמיע מוזיקה חרדית בווליום גבוה,

כדי שלא יהיה קל להקליט את השיחה בינינו.

מה שהוא אמר לי היה ממש מחריד, ואני נמנעתי מפרסום הדברים לעומקם. אך כשנה לאחר מכן רב
ירושלמי, דוד סבילה, אישר בפני את טענותיו של משולם. למרות אותו אישור אני אומר: זה מה

שהוא אמר לי ואני לא יכול להוכיח את זה ולא יכול לעמוד מאחורי זה. אני יודע רק שהממסד הרס
את משולם פיזית ונפשית והיה להם מניע שגרם להם לעשות את זה.

הוא ניגש ישר לנקודה ואמר לי שהוא חושד שהדוברת שלו, אורה שיפריס, היא סוכנת שב"כ והוא
רצה שאני אמלא את מקומה. אני הסכמתי אך היא לא הסכימה להחלפה הזו והתנגדה בכוח. אז הוא

הפגין הבנה גדולה בפוליטיקה הלאומית והבינלאומית. בזמנו, הוא לא ידע זאת אבל הוא תיאר את
הסדר העולמי החדש.

שאלתי אותו שאלה אחת שהכנתי מראש: אם יש בידך כל האינפורמציה למה אינך מאחד את
הילדים עם משפחותיהם עכשיו?

הוא התקרב אלי ולחש: "כיוון שרובם מתים. אני מחכה שכל ההורים ימותו לפני שאני משחרר את
המידע"

אני עדיין לא יודע למה הוא בחר בי, הוא כנראה ראה בי משהו והוא בחר לספר לי את הסיפור
המזעזע הבא:

"בשנות ה-40 המאוחרות האמריקאים עוד לא הבינו את ההשלכות של קרינה רדיואקטיבית. הם
ניהלו מחקר על הקרינה ונעזרו בילדים מפגרים, בעיקר שבויים כושים מדרומה של אמריקה. אך

הניסויים נחשפו והופסקו מיידית. אמריקה הייתה צריכה שפני ניסויים וישראל הייתה נחושה לבנות
כור אטומי ואיתו פצצות. הצרפתים ידעו איך לבנות את הכור אך רק האמריקאים ידעו איך לבנות את

הפצצה. אנחנו הקרבנו תינוקות תימנים כדי שיהיו שפני ניסויים, ובתמורה קיבלנו את המידע הזה.

האיש שעמד בראש הפרוייקט הגרעיני היה שמעון פרס. הוא השיג את העזרה מצרפת בבניית הכור
בדימונה, ולדעתי הוא האשם בחטיפת ילדי תימן. הוא מפלצת והוא רודף אחרי. הוא רודף את

כולנו."

דואר נפלא, מודיעין נפלא

התזמון בו אני מקבל את המידע המודיעיני שלי כנראה מתוכנן משמיים. הנה דוגמא. לפני שנים
כתבתי על הרעיון של ר' אנלטמן, לשים קצת בשר חזיר בכדורים של צה"ל. הוא הסביר שהמוסלמים

מאמינים שאם אפילו טיפת בשר חזיר נמצאת על הגוף אללה לא מאפשר לאותה נשמה להכנס לגן
עדן. ר' אנטלמן הסביר שהמניע המרכזי לפיגועי ההתאבדות הוא האמונה של הרוצחים שבמותם הם
יכנסו לגן עדן ושם יחכו להם 3000 בתולות. אם מכניסים בו טיפת בשר חזיר הוא מאבד את גן העדן

ואיתו הפרס הנפלא, וכך הוא מאבד את המניע שלו לקיים פיגוע התאבדות.

אחרי שכתבתי על הרעיון גם אני וגם הר' אנטלמן סבלנו מזה, בעיקר מתוך קנאה עיוורת. קיבלנו
הרבה תגובות אך רק אחת מהן הייתה מעניינת. אחד הכותבים שאל מה קורה ל-3000 הבתולות
אחרי שהוא מסיים איתן, הרי הן כבר לא בתולות, ונצח הוא הרבה זמן, אז מה שווה הפרס הזה?

שכחתי לגמרי מהרעיון עד שהייתי בהוואי. שם פגשתי אדם שנלחם בזמנו נגד עיראק. הוא סיפר לי
על שיחה שהייתה לו עם ערבי מהצבאות של בעלי הברית של האמריקאים. השיחה התקיימה כאשר
הוא ניקה את הרובה שלו. חייל ערבי אחד שאל אותו מה הוא עושה והוא היה עצבני והוא ענה שהוא

מורח שומן חזיר על הרובה כדי למנוע מהעיראקים את הכניסה לגן עדן.

הוא הסביר לי:

" אילו אמרתי שאני טוען פלוטוניום ומפציץ את בגדד עם פצצות אטומיות, הם לא היו מגיבים. אילו
אמרתי להם שזה חיידקי אנתרקס הם היו נותרים אדישים. אבל שומן חזיר גרם להם באמת לכעוס
ובאמת לפחוד. הם פחדו מהנשק "הסודי" שלי. אם מדינת ישראל רוצה לשלוט במוסלמים, מספיק

רק קצת חזיר. "
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כשחזרתי הביתה מצאתי מכתב ממכותב ותיק שפתאום נזכר ברעיון של בשר חזיר בכדורים. הוא
הוסיף למכתב את הדיווח שקבוצת מתיישבים מיש"ע ביקשו מיו"ר הכנסת מהליכוד, ומסגן ראש

השב"כ לשעבר, גדעון עזרא, להכניס בשר חזיר לכדורים של צה"ל. הם סירבו בטענה שזו היא
טקטיקה בריטית ישנה ושהיא ברברית.

אז לא נתחיל להשתמש בכדורים גדולים וחבל. אך המכתב נתן לי רעיון נוסף. בואו ואראה לכם כמה
מכתבים שאני מקבל כדי שתבינו איך אני מקבל ומאשר מידע. אז ככה:

בכתבה האחרונה שפרסמתי שאלתי האם הבריטים עומדים מאחורי הסבל של ישראל, וטענתי
שהעומד בראש ארגון "בני ברית", איב פוקסמן, מתנהג כאילו הוא דואג לישראל כשבעצם הוא
משתף פעולה עם הכוחות שהורסים את המדינה. וכן הבאתי ראיות שאותו ארגון הוא בעצם כלי

לברית חשאית. דיווח זה הוביל לתגובות, קיבלתי מכתב מסוכן ביון אמריקאי לשעבר, אותו פגשתי
אישית לפני כמה שנים. וזה מחזק את אמינות טענותיו.

***

"דיברת על איב פוקסמן ועל הליגה נגד השמצה. אני מכיר את איב טוב. למדנו ביחד בישיבה
בפלטבוש, בין השנים 1952-1957. איב היה אז בתנועת בית"ר, הוא בא ממשפחה רוויזיוניסטית

והוא עצמו היה רוויזיוניסט. אני חב לו את הקשר שלי לבית"ר. הוא הציג בפני לראשונה את הספר
של בגין, "המרד".

נדמה שבמשך השנים הוא מכר את נשמתו לארגון "בני ברית" ארגון של יהודים גרמנים שרצו
להבטיח שלא יהיה דבר שימנע את שגשוגם בארה"ב. הם מעולם לא תמכו במדינת ישראל. הם

רואים את עצמם כאמריקאים ומאמינים בצורה פושרת בחלקים נבחרים ממסורת ישראל. הארגון לא
כשר ולא טרף. בכל אופן הם לא מאמינים בנצרות. האל העיקרי שלהם הוא ממון.

אתה יכול להדפיס את מה שאמרתי. אני עומד מאחורי כל מילה."

***

בכתבה הקודמת שלי כתבתי גם על עדויות שחיים ארלוזורוב, חברו של בן-גוריון נרצח ע"י נאצים
בשנת 1933 בגלל רומן שהיה לו עם אשתו של שר התעמולה יוזף גבלס. מכותב שלח לי מכתב
שמאשר את היחס החם שלה ליהודים והקשרים ההדוקים שלה ליהודים. אין ספק שהנאצים היו

רוצים לכסות את העובדה הזו.

***

קרוב משפחה של המנהיג הנאצי גבלס נספה במחנה

ברלין (רויטרס)- לאשתו של גבלס, אחד מראשי ההנהגה הנאצית ואחד האנטישמים הפנאטים
ביותר בקרב ההנהגה הנאצית, היה אב חורג יהודי. הוא נספה במחנה ריכוז כפי שנמסר ע"י רשת

טלוויזיה גרמנית, ביום רביעי.

בסדרה התיעודית "הנשים של היטלר" ששודרה בערוץ הממלכתי ZDF , נאמר שאביה החורג של
מג'דה גבלס היה ריצ'ארד פרידלנדר. אימה של מג'דה התגרשה ממנו בצעירותה. הוא נפטר במחנה

הריכוז כיוון שהוא היה יהודי ולא היה יכול לקבל עזרה מקרוביו בעלי ההשפעה.

"בשלב כלשהו סבי חשב לבקש עזרה מחתנו, והוא הלך למשרדו של השר" אמר מיכאל טוטש נכדו
של פרידלנדר בתוכנית. הוא התייחס למשרד התעמולה שבראשו עמד השר גבלס.

"כשהשר הגיע למשרד הוא בטוח היה מופתע מנוכחות חותנו". הוא אמר: "תשאלו את היהודי
פרידלנדר הזה מה הוא עושה פה" . ובזה נגמרה השיחה ביניהם.

פרידלנדר נשלח לעבודת פרך במחנה בוכנוואלד, ליד ווימר בשנת 1938. הוא מת שם שנה לאחר
מכן.

"מילה אחת של בתו החורגת או של בעלה החשוב היתה יכול להציל את חייו." וכך התוכנית
הסתיימה.

היסטוריונים יודעים כבר זמן רב שאמה של מג'דה גבלס, אוגוסטה בהרנד, התחתנה והתגרשה
מפרידלנדר ושהוא עבד בבית קפה בברלין בזמן מעצרו, אך לא היה ידוע עד כה מה עלה בגורלו.

מג'דה ויוזף גבלס הרגו את ששת ילדיהם והתאבדו בבונקר של היטלר לקראת סוף מלחמת העולם
השניה.

***

בנובמבר שעבר הרציתי בכוכב יאיר בפני קבוצה של קציני צה"ל בביתו של אלוף משנה בצה"ל (
אחיו היה יועץ התקשורת של הנשיא ויצמן). בסוף ההרצאה קצין בכיר אמר לי לא להיות כ"כ עגום

ביחסי לצה"ל, כיוון שהולך להיות מרד של ראשי ההירארכיה הצה"לית וזה יכול אפילו להביא
להפלתו של ברק. המודיע הזה נמצא בלב הנהגת צה"ל, לפיכך פרסמתי את המידע על המרד הזה.

רבים כתבו לי שהפעם הגזמתי ושדבר כזה לא יתכן במדינת ישראל. זה כ"כ כיף להתגלות כאמין.
מכותב שכנראה זכר את טענותיי שלח לי את המידע הבא:

התקשורת הבינלאומית המאוחדת דיווחה לאחרונה באופן אקסלוסיבי על קשר שהיה בנובמבר
האחרון של בכירי צה"ל . בראשו עמד הרמטכ"ל שאול מופז, הוא הנהיג אלופים שרצו לנקוט
בצעדים קשים ונוקבים נגד הפלשתינאים, כולל התנקשות בחייו של יאסר ערפאת. זאת ע"פ

דבריהם של גורמים ממשלתיים אמריקאים.

ע"פ דבריו של פט קלאסון, פרשן לענייני המזה"ת במוסד למדיניות המזרח הקרוב, שרון התייחס
להצעה "בבוז שהגיע לה". מקור מהקונגרס האמריקאי תיאר את זה "המשבר החמור ביותר בקבלת

סמכות של אזרחים בכל ההיסטוריה של המדינה". אותו מקור הסביר שהמחלוקת נובעת מהשאלה
בנושא "מהו הגבול של הסמכות הממשלתית להתעלם ממנגנון ההגנה הישראלי ומהשערותיהם של

ראשי המודיעין, מתוך רצון למימוש מדיניות".

תראו, שוב צדקתי. וזה לא מקרה. הכתבה שלי "אין סיבה לחגוג את ניצחונו של שרון" מוכיחה גם
היא שאני אמין. כתבתי אותה ביום שבו שרון נבחר. טענתי שהוא כלי בידי גורמים חיצוניים. וצפיתי

שהוא ימנה את הרוצח של רבין, שמעון פרס, לשר החוץ, ואכן זה התממש.

באותו לילה שרון שרטט את הקווים של המדיניות החדשה שלו. נספח לאסטרטגיית השלום שלו
הייתה הבטחה שישראל תדבק בכלכלה הבינלאומית. קוראים שלי הבחינו בנספח הזה והבינו שהוא
שולח מסר לשולחיו. כמה שבועות לאחר מכן פרס מונה לשר החוץ... ואתם יודעים מה היה ההמשך.

אנשים שאלו אותי למה אני הייתי היחיד שהבין את המניעים של שרון. רבים אמרו לי ששרון עשה
צעד נבון שמינה את פרס, כיוון שהוא יכול לסחוט אותו בעניין רצח רבין. הם אומרים שהמדיניות

לא הזה ההיגיון טענותיהם את מוכיחה וערפאת טרור ההתיישבות השלום על פרס של החדשה
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החדשה של פרס על השלום, ההתיישבות, טרור וערפאת, מוכיחה את טענותיהם. ההיגיון הזה לא
נראה לי בכלל. שרון מינה פושע וזה לכשעצמו בלתי נסלח. פרופסור במסצ'וסטס אישר את טענותיי

בכתבה הבאה:

מעשיו של שרון מחזקים את טענותיו של חמיש, (א. נרט 01-05-13 כ' אייר תשס"א). ביום שני
בערב, השבעה במאי, פסח שני, הייתי במנהטן בדיון על ישראל בכבלים. יותר מאוחר באותו ערב
דיברתי עם התורמים המרכזיים לישיבת "בית אורות", ולשחזור שכונת שמעון הצדיק בירושלים.

בזמן שאנחנו נפרדנו לשלום, קובי מנדל ויוסף אישרן מתקוע נחטפו, הוכו ונדקרו למוות ע"י ערבים
במערת חריטון.

לפני ששה חודשים, ברי חמיש הזהיר שכבר שניים וחצי עשורים הנרי קיסינג'ר מטפח את שרון
כמנהיג כדי שהוא יוכל בסופו של דבר להביא למפלה של ישראל. האפקט שהיה למלחמת יום כיפור

על מדינת ישראל הפך אותה לוותרנית יותר וכנועה יותר ללחץ. אותו אפקט היה לדיווחים של
התקשורת על אירועי סברה ושתילה בשנת 1982, על שרון. הוא נהיה כנוע יותר והגיע להסכמים עם
אנשי הסדר העולמי החדש. שרון כבר שלח בולדוזר למחוץ את ימית ולא המית את ערפאת בביירות.

מאז הגולם גדל והוא קטלני יותר.

לפני 8 שנים שרון אמר לאישה מגוש עציון, שבעלה נרצח ע"י מחבלים, שלצורך הגנת גוש עציון
צריך להוסיף עוד התיישבויות. אך אף יישוב חשוב לא נוסד ומספר ההרוגים רק עלה. ד"ר שמואל

גיטיס, אסף הרשקוביץ' , ועכשיו שני הילדים מתקוע משלמים את המחיר של פוליטיקאים שנשלטים
ע"י אלו שרוצים להפקיע ממדינת ישראל את כל המקומות הקדושים שבה, אם לא להרוס אותה

לגמרי. דיווחים מהמו"מ על הסכמי וואי בסתיו 1998, מספרים ששרון היה החוליה החלשה ביותר
בשולחן הדיונים. הדבר היחיד ששרון עמד עליו היה שחרורו של פולארד. עכשיו כשהוא ראש

הממשלה הוא זנח את פולארד, למרות בקשותיו של עמיתו לשעבר האלוף רחבעם זאבי.

עוד חוכמולוג, עליו חמיש מדבר הרבה, הופיע היום בחדשות. אדגר ברונפמן, חבר הקונגרס היהודי
העולמי ותורם מרכזי של תנועת "שלום עכשיו", חתם על פרסומת שבה כמה עשרות ישראלים
מצהירים על אינטרסים משותפים שלהם עם אש"ף ("הארץ" ו"הרלד טריביון" הבינלאומי, 11

במאי). "קואליציית השלום" הזו כללה כעשרים חברי כנסת ממרצ והעבודה. הם דרשו את הקפאת
ההתיישבות ביש"ע. הם דרשו את קבלת הדוח של ועדת מיטשל (שבראשה עמד ג'ורג' מיטשל

הסנטור לשעבר) שקבעה שכל האשמה במלחמת אוסלו היא של שרון כיוון שעלה להר הבית, ולא
אשמת הטרור הפלשתינאי. "קואליציית השלום" תבעה גם שישראל תקבל את היוזמה

המצרית-ירדנית שמקדמת את האינטרסים של אש"ף.

החותמים על הפרסומת הזו בוגדים במדינה. הם מתרועעים עם האויב , עורכים מפגשים ומנסחים
מדיניות עם אויבי המדינה שחודשים רבים (או בעצם עשורים רבים...) עסוקים ברצח יהודים ומימוש

שאיפתם להשמדת מדינת ישראל. בארה"ב הם היו עומדים לדין. לא מפתיע, אך החותמים גם
דורשים שמקורבים לממשלה ולהתיישבות יפסיקו לכנות את החותמים בוגדים.

מר ברונפמן הוא חבר פעיל של המועצה ליחסים בינלאומיים ( CFR ) שעל תוכניותיה האנטי דתיות
ואנטי ישראליות להפיכת ישראל למדינה בינלאומית חמיש כבר דיווח פעמים רבות. תנועתו "שלום

עכשיו" היא כלי חשוב להשגת מטרה זו והשלכת 3500 שנה של מסורת יהודית, המשכיות והקרבה.
ההתמקדות שלו באנטישמיות באירופה בעבר מטשטשת את האדישות שלו כלפי האנטישמיות

הערבית היום, וכן את האדישות שלו לגבי היחס האנטישמי של אירופה היום שמתבטא במאמצים
של שרי החוץ להחרים מוצרים מישראל ובעיקר מההתיישבות, ולהצדיק את מעשיהם של הערבים. (

שר החוץ הדני: "האיחוד האירופאי צריך להחרים מוצרים שמיוצרים בהתיישבות" . "הארץ", 6
במאי)

בשנת 1993 אריאל שרון הכיר בזה שעוד ישובים ועוד מתיישבים יקלו על ההגנה על יהודה: " רק
נוכחות יהודית רציפה כאן יכולה להבטיח חיים יהודים תקינים." אבל עכשיו הוא מדינאי. פיו מלא

שבחים אליהם אך ידיו חותכות 60% מההקצבה ליש"ע. כך שרון מציית למדיניות האמריקאית
שקובעת שהישובים הם "פרובוקציות המזיקות למאמצי השלום" ( "שירות החדשות", העשרה במאי

2001 ). כפי שכבר ציינו כתבים רבים בתקשורת הכללית, כבר שלושה עשורים חברי הנהגת
המדינה ( וכל המועמדים לנשיאות, בין דמוקרטים ובין רפובליקנים) היו חברי המועצה ליחסיים

בינלאומיים. וכולם פחות או יותר תמכו בצימוקה של מדינת ישראל חזרה לגבולות אושוויץ'.

ביום שבו הנערים הובאו לקבורה הסתכלתי על תמונות של תקוע באינטרנט. היא שוכנת בתוך הרי
יהודה, בין בתיה זרועים עצים. ככל שתגדל יותר, וככל שירבו קהילות כמוה כן תרבה עבודת ה', וכן

יגברו הביטחון והגאווה הלאומית.

שרון והאנשים שהוא מינה הצהירו פעמים רבות שהם רוצים לעודד עליה מצפון אמריקה. המשפחה
של יעקב מנדל עלתה ממדינת מרילנד. קובי רצה ללמד את החברים הצברים שלו איך לשחק

בייסבול. אין ספק ששרון מבין שלא תהיה עליה רבה מארה"ב אם יהיה חשש שילדים לא יוכלו
להסתובב ליד ביתם, ושיהיה מסוכן לנסוע הביתה מהעבודה או מקניות.

לא נעשו פעולות משמעותיות לנקום את מותם של קובי מנדל ויוסף אישרן, ולא ננקטו צעדים למנוע
רציחות כאלה בעתיד. הטילים שמכים בעזה, יריחו וג'נין מוכיחים שוב שישראל מסוגלת מבחינה
צבאית ( וחוקית, ראו אוסלו 2, כתבות imra.org, 11 ,10 ,1 מהתשעה למאי 2001) להביס את

הפלשתינאים בכל זמן. העובדה שישראל אינה עושה את מה שביכולתה בזמן שהיא מותקפת ע"י
הפלשתינאים ויהודים נרצחים בכל יום מוכיחה שמי שהמכתיב את המדיניות של שרון הוא משרד

החוץ האמריקאי.

הממשלה נכשלת קשות ונתניהו הוכיח את עצמו כפחות מהימן משרון. הבוגדנות של ש"ס
שמאפשרת את קיומה של ממשלת ברק גובה מחיר כבד יותר מיום ליום. ישראל צריכה מנהיגות

חדשה לגמרי שתנקום על שפיכות הדמים ותוביל את מדינת ישראל לשלום אמיתי עקב ניצחון על
האויבים.

בואו ניתן לשרון הזדמנות שניה. הפסח-שני של שרון יהיה סילוקה של העבודה מהממשלה, יצירת
ממשלה לאומית שרוצה בניצחון יהודי לדורות. בטווח הארוך רק דור אחד יציל את המדינה

מהמזימות של המחבלים בה מבחוץ וההורסים אותה מבפנים.

Gathered Against Jerusalem: Essays on a False Peace :אוג'ן נרט הוא הסופר של הספר
( דצמבר 2000 )

***

את המכתב הבא אני אציג בדיוק איך שקיבלתי אותו. כולל השגיאות. רק כדי שתראו איזו צורה יכול
לפעמים ללבוש מידע יקר מפז.

"אלוקים יברך אותך על העבודה הנפלאה שאתה עושה.. אני רוצה לספר לך על החוויות שלי
בעבודה עם הבונים החופשיים ועל פעילות פנימית בדרגים גבוהים.

במשך 10 שנים הייתי בחיל האויר האמריקאי, בין השנים 1954-1964. עברתי אימונים לתפקיד
בלשן השפה הרוסית ופרשן שידורי רדיו מיורטים. ספרי הלימוד שלי נכתבו בגרמנית. כשסיימתי את
הלימודים אמרו לי שאם אני נשבה ואני עונד טבעת של בונה חופשי אני אשוחרר מיידית. כך נגמרה
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כך ת ש פש ש עת ט ע ש ש
השיחה! אך אני זכרתי את הדברים. זכיתי לעבוד עם תוכניות ה- U-2 באמצע שנות החמישים.

בתחילה עבדתי כטכנאי יירוט במזה"ת שעוקב אחרי תגובות הלוחמים הסובייטים נגד U-2. אחר כך
היה לי חלק במשבר הטילים הקובני, ראיתי איך כל העסק נבנה בדיוק כמו עכשיו, ואנחנו כאלה
טיפשים בארה"ב...בגלל זה אני כותב לבוש כי אני מקווה שהוא ייצא נגד מה שאמר לו אביו על

ישראל. אם בוש הקטן הוא נוצרי אמיתי אני מקווה שיהיה לו האומץ להתנגד לערפאת ולא להזמין
אותו לבית הלבן.

לגבי המועצה ליחסים בינלאומיים ( CFR ) ומשפחת רוקפלר... בשנת 1963 קיבלתי בטעות מסר
דחוף סודי ביותר שנשלח לבית הלבן מסייגון, בו נאמר ש"הרגנו את הנשיא שלהם" וסיפר את כל

הפרטים.. אני הייתי במטה העולמי שלנו בסן אנטוניו והייתי אחראי לדיווחים על פעילות המפציצים
הרוסים/ חיל האויר באירופה.

מחלקת התקשורת חשבו שהידיעה מיועדת לי...אחרי שעה של קריאה שוב ושוב של המסר מסרתי
את המסר חזרה לאחראים האזרחים שלי והם העבירו את המסר חזרה למחלקת התקשורת והם,

הלאה לבית הלבן. אחד האחראים אמר לי פעם שכשרוצים להתחיל או לסיים מלחמה לא מתקשרים
לבית הלבן או לפנטגון, מתקשרים לניו יורק... הוא לא פרט, הוא רק אמר מעל הקומה ה-36 בבניין
בניו יורק יש ארגון שמתכנן עד 50 שנה לפני, כל אירוע בהיסטוריה, ושהם קובעים מי ישלוט איפה

ומתי. אני מאמין שהוא התכוון לצ'ייס בנק וצ'ארלס רוקפלר. אחרי המעשה הזה נקראתי למשרד
סודי ושם עשו לי מהומה ואמרו שייקחו לי את כל האישורים אם אני אדבר... אז קנדי נרצח...אמרו לי

שיש הרבה נפט בווייטנאם וכן משאבים רבים נוספים ושהם המטרה שלנו. אמרו לי שאז אנחנו
מספחים את הממשלות של מקסיקו ודרום אמריקה...בפברואר 1964 עזבתי כי איימו עלי שלא

יאפשרו לי גישה לחומר סודי וידעתי שיהיו צרות עם ווייטנאם.

אני חושב שאלוקים נתן לי להיות שם רק 10 שנים כדי שאני אראה את קצה הקרחון. וזה הכין אותי
למה שקורה היום. ואני בדרכי שלי, בענווה, לפחות מעודד את אלו שסביבי לאהוב את ישראל

ולתמוך בה. "

שקרים שקרים שקרים ועוד שקרים שקרים שקרים

מקורות המים של גוש דן מזוהמים עם אמוניה. בתוך כל המהומה נציב המים אומר בחדשות ערוץ 2
שהוא לא פוסל אפשרות של חבלה. שעה לאחר מכן מאבטח שעבד בתחנת השאיבה של המוביל
הארצי, דרומית ללוד, נרצח והנשק שלו נגנב. התקשורת הישראלית לא מוצאת לנכון לפרסם את

הידיעה. בסוף המציאו סיפור לפיו שפכים של חקלאות מצאו את דרכם לצינור קטן שהשסתום שלו
הרוס וכך הגיעו למצב של זיהום מקור המים של 2,000,000 איש.

שקרים שקרים ועוד שקרים.

המשפחות של שלושת החטופים, שחטפו החיזבאללה בלבנון, נמצאים לילה אחד בנמל התעופה
בדרך לפגישה עם קופי ענאן, מזכ"ל האו"ם. במקרה גם אני נמצא שם. אני אומר להם שלא יאמינו
למילה אחת של ענאן. אמרתי להם שבניהם נחטפו ממש מחוץ למוצב של האו"ם , ע"י טרוריסטים

במדי האו"ם שנסעו ברכב של האו"ם. אמרתי שזה היה מבצע של האו"ם, כנראה מתואם עם סוריה.
כמה מחברי המשפחה קראו את הספר "מי רצח את יצחק רבין?" והקשיבו טוב למה שאני אמרתי.
הם מבטיחים לחקור את הנושא לעומק. בניו יורק הם מספרים לתקשורת שהאו"ם אחראי לחטיפה.

השבוע נתגלה סרט שמוכיח את זה.

במשך 25 השנים האחרונות פרס טען שהוא דיבר עם יוני נתניהו לפני שהוא יצא למבצע "אנטבה".
ביום השנה למאורע שחל השבוע קצין אחר אמר שפרס משקר. פרס הודה שהוא "טעה" ומעולם לא

דיבר עם יוני נתניהו.

עוד שקרים עזי מצח של פרס והתקשורת מתגלים בקצב מסחרר. מסתבר שהם לא קראו את
החשיפה של מנהיג חברון דוד וילדר, שהתפרסמה באתר של ערוץ שבע.

אנא, תקשיבו טוב למה שאני אומר אחרת אתם לא תאמינו למשמע אוזניכם.

ביום שישי 14 ביולי 1995, כמה חודשים לפני רצח רבין, שר החוץ היה, כמו היום, שמעון פרס.

באותו יום, הייתי באמצע כתיבה כששמעתי ראיון בקול ישראל עם ר' נחום רבינוביץ' ממעלה
אדומים. הר' רבינוביץ' דיבר עם כתב שדיבר עם פרס זמן קצר לפני כן. הכתב שאל את פרס : "

אתה לא דואג לגורל המתנחלים ביש"ע אחרי שהצבא יתפנה?" פרס ענה, ואני מצטט מתוך הכתבה
מ-1995: " אין לי בעיה עם מה שיקרה ביש"ע. הצבא יתפנה ואז נראה מה יקרה. או שכולם יברחו

מיד אחרי פינוי הצבא, או שהם יישארו והערבים יטבחו בחלק ואז נראה מה יקרה"

אתם בטוח שואלים את עצמכם: מה הוא אמר????

אז אני חוזר, בבקשה תקשיבו טוב. שמעון פרס: " אין לי בעיה עם מה שיקרה ביש"ע. הצבא יתפנה
ואז נראה מה יקרה. או שכולם יברחו מיד אחרי פינוי הצבא, או שהם יישארו והערבים יטבחו בחלק

ואז נראה מה יקרה"

זה היה שר החוץ שמעון פרס של שנת 1995. באותו רגע הוא לא שיקר. ואצל פרס זה נדיר, כפי
. www.afsi.org/shimon.htm שתראו אם תבקרו באתר

כל סיפור הפיגוע בדולפינריום , בו נרצחו 23 נערים בתור מחוץ לדיסקוטק, לא הגיוני. ישראל
האשימה את החמאס או הג'יהאד האיסלאמי אך אף אחד מהארגונים לא נטל אחריות ולא צילם את
המחבל לפני יציאתו לביצוע הפיגוע. מידע כוזב הופץ ברחבי המדינה שהמחבל נשלח ע"י בן-לאדן

ושהוא היה אמור לפוצץ אץ השגרירות האמריקאית אך היא הייתה תחת שמירה כבדה ולכן הוא פנה
אל הדולפינריום הסמוך.

למה שהמחבל ירצה לפוצץ שגרירות נטושה לחלוטין בליל שישי? למה שהוא יבחר את הדולפינריום
כמטרה חדשה רחוקה כחצי קילומטר כשלא חסרים מסעדות ובתי קפה קרובים יותר? המחבל היה

אזרח ירדני ששהה בישראל עם ויזה מממשלת ישראל. הוא מן הסתם היה תחת מעקב צמוד של
השב"כ. עכשיו שימו לב לפרט הבא שלמרבה הפלא לא דווח בתקשורת.

מתוך העיתון Sunday Times בלונדון:

למחבל שהתפוצץ בדיסקוטק היה נהג שהוא חפרפרת ישראלית

עוזי מנחימי, תל-אביב.

פלשתינאי עם קשרים לשב"כ הישראלי תפקד בלי כוונה כנהג של המחבל שגרם לפיגוע הנורא בו
נרצחו 22 בני אדם מחוץ לדיסקוטק בתל-אביב. הדבר נמסר בשבוע שעבר.

בכיר בסוכנויות הביון הפלשתינאיות אמר לעיתון The Sunday Times שהנהג מחמוד ראשיד
אל-נדי שהתפרנס מהסעת פלשתינאים מהגדה המערבית למדינת ישראל, היה מודיע של המודיעין

הישראלי.

http://www.afsi.org/shimon.htm
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אל-נדי , בחור בשנות העשרים נעצר בשניים ביוני, יום אחרי שהוא הסיע את המחבל למקום הפיגוע,
מול הדולפינריום, ליד החוף של תל-אביב.

אלוף-משנה תוופיק טיראווי, ראש המודיעין הפלשתינאי בגדה המערבית, אמר שכנראה אל-נדי לא
הבין מה היא המשימה הרצחנית של הנוסע שלו עד שהיה מאוחר מידי.

הרשויות בישראל לא דיווחו על המעצר של אל-נדי, כנראה מתוך בושה שהאיש שסייע בביצוע פיגוע
שכמותו לא היה כבר 5 שנים קשור קשר הדוק למודיעין הישראלי.

אל-נדי היה עדיין במעצר בשבוע שעבר אך לא ברור אם הוגשו נגדו כתבי אישום.

"הוא נמצא במעצר" אמר רב אלוף רון כיתרי, דובר צה"ל, " אך הוא אינו סוכן שב"כ"

טיראני טוען שאל-נדי שגר בעיר הפלשתינאית קלקיליה, עובד בשותפות עם המודיעין הישראלי מאז
1999, ונותן להם מידע על פעילות פלשתינאית באזור. במעשיו אלה, הוא טען, הוא הולך בדרכם של

בני משפחתו שכבר כמה עשורים מקושרים למודיעין הישראלי.

בתמורה לידיעותיו הוא קיבל אישור מעבר חופשי בין הגדה למדינת ישראל. הייתה לו גם תעודת
זהות ישראלית.

***

אז מה הממשלה שלנו סיפרה לנו על הפיגוע בדולפינריום? רק שקרים ועוד שקרים.

20 מחברי משפחות הרוגי אסון ורסאי ערכו הפגנה. הם רצו להבין למה הממשלה מסרבת לחקור
את האסון. הם מתוסכלים ממדיניות הממשלה לשקר. לשקר ורק לשקר.

***

כבר 5 שנים אני שומע ממתפללים יהודים במערת המכפלה שהם שמעו את ד"ר ברוך גולדשטיין
הולם בדלת ומתחנן שיתנו לו לצאת. אף אחד לא פתח את הדלת, הם לא רצו או הם לא יכלו. במקום

הם שמעו את גולדשטיין צועק בזמן שהכו אותו למוות.

הממשלה לא אפשרה ניתוח שלאחר המוות לגולדשטיין, למרות בקשותיה של אשתו. השבוע התברר
לי למה.

מודיע נתן לי את הטלפון של יצחק דוב ריניץ' מהחברה קדישא של ירושלים שארגנו את הלווייתו של
גולדשטיין, והוא אמר לי שאותו אדם יודע גם על המאבטח של רבין שנקבר בליל הרצח.

בקשר למאבטח, ריניץ' אמר לי:

לי אישית אין אינפורמציה. אני פשוט יודע שהיו שמועות בחברה קדישא ביים אחרי הרצח, שלילה
לפני כן נקבר מאבטח... אבל את גולדשטיין אני לעולם לא אשכח. הגופה שלו הגיעה בשק, מפוררת

להרבה חתיכות. הראש שלו היה כרות, הגפיים שלו נכרתו והגוף שלו היה חתוך מכל כיוון"

שאלתי מה צריך כדי לכרות ראש. הוא ענה שצריך כלי חד וכבד כמו סכין קצבים. אז איך סכין קצבים
הגיעה למסגד שכדי להכנס אליו צריך לעבור בדיקה ביטחונית וגלאי מתכת?

ועדת שמגר שחקרה את הטבח בחברון קבעה שגולדשטיין הוכה למוות ע"י מוטות מתכת שבאופן
מפתיע מישהו מצא באיזה ארון. שקרים שקרים שקרים ועוד שקרים שקרים שקרים. דיברתי עם
האדם שהכין את גולדשטיין לקבורה. גולדשטיין נחתך למוות. ואין ספק שהממשלה משקרת כי

בנסיבות נורמליות לא היו סכינים במסגד.

עוד מודיע שהמידע שהוא מסר עדיין לא אושר, יודע את האמת על רצח יהודה אדרי, אלוף משנה
במודיעין והשב"כ הישראלי, בחודש שעבר. היא טוענת בתוקף שהוא לא מת על המקום כפי שנמסר

בתקשורת אבל נפטר מפצעיו בבית החולים כמה ימים לאחר מכן. ומסתבר שגם הדיווחים על
הפצעים החמורים של המאבטח של אדרי הם מוגזמים.

זה עדיין מידע בשלב מוקדם אז אני לא אעמוד מאחוריו. אולם בהתחשב בעובדות מוכחות אחרות
כל הסיפור על מותו של אדרי הוא שקרים שקרים שקרים ועוד שקרים שקרים שקרים. כיוון שבזמן

שהעם שלנו עובר השמדה איטית ע"י כיתות רוצחים, מחבלים, רעלים וחבלות שונות הממשלה שלנו
נותרת אדישה ורק מכסה על פשעי האויב.

שימו לב לשרון. לאחרונה הוא לא מתאפק ומחייך בכל פעם שהוא משקר.

רעיונות מעשיים

"טוב אני מאמין לך אבל מה אני יכול לעשות?"

" גם אם אתה צודק, אין דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את המצב."

"בסדר. גילית את הבעיה אבל מה הפתרון?"

כן, ישנן דרכים. עם קצת מעוף ודמיון נוכל לשנות את המצב.

1. חוק שצריך לבטל. בנובמבר 1993 ממשלתו של רבין חוקקה חוק שהפך באופן רטרואקטיבי את
הפגישות עם אש"ף למותרות ע"פ חוק. עד אז פגישות כאלה היו בגידה בלתי חוקית. אותו החוק
הציל את שמעון פרס, יוסי ביילין , רון פונדק, יאיר הירשפלד, אורי סביר ודומיהם מישיבה בכלא

באשמת פגישה בלתי חוקית עם האויב.

בואו נבטל את החוק. מנקודת מבט שיפוטית אנחנו בעמדה טובה. משפטנים רבים אומרים שאין
תקדים להגנה על פשעים בקנה מידה גדול ע"י חוק רטרואקטיבי. כמו שאי אפשר להצדיק רצח או

אונס רטרואקטיבית, כך אי אפשר להצדיק בגידה.

אנשים רבים וטובים ניסו להביא לביטול הסכמי אוסלו בגלל הפרות ההסכם של הפלשתינאים. אך
לא קל לבטל הסכם "מקודש" בינלאומי. אך ביטול החוק הוא פשוט בהרבה. הוא לא מחייב בשום
בקנה מידה. צעד כזה משנה בחטף את כל המצב המדיני. כל מה שצריך כדי לבצע צעד כזה הוא

כמה טיעונים טובים בבית המשפט העליון.

ותדמיינו לעצמכם, אף אחד, לא שרון ולא פרס , לא יוכל לגשת למו"מ עם הפלשתינאים עד שייחקק
חוק חדש. וגם בחוק הזה אנו נלחם. וגולת הכותרת- נהיה יכולים להעמיד לדין את פושעי אוסלו.

אז איזה עו"ד סוער מוכן להתנדב?

אש"ף של רוצחים כיתות אימן CIA-שה מודה בן-אליעזר הביטחון שר עכשיו - CIA-ה את לתפוס 2
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ף, ם של אש תות רוצח מן כ עזר מודה שה-CIA א טחון בן-אל ו שר הב 2. לתפוס את ה-CIA - עכש
באישורו של פרס. עכשיו מגוון רחב של מומחים מכירים בזה שה-CIA אימן "שוטרים" של אש"ף

"באומנויות לחימה" מתקדמות הכוללות צליפה ותכנון מבצעים רצחניים. אז בואו נכנס ב-CIA וחזק.
מי אמר שמשלם המסים האמריקאי מוכן לממן את האימונים של הרוצחים של אש"ף? מי אומר,

שגם אם יש להם אישור של פרס, מותר להם חוקית לאמן כיתות רוצחים שרצחו יותר מ-100 יהודים
ופצעו יותר מ-500?

נחקור את הקשר הישיר של ג'ורג' טנט לרצח ההמוני של אזרחים ישראלים. ואם הוא עבר על חוק
כלשהו נעמיד אותו לדין. ואם כבר בזה עסקינן, אפשר גם לחשוף אימונים נוספים שעברו כיתות

הרוצחים בבסיס של חיל האוויר האמריקאי בלייקלנד שבטקסס. מקורות שלי מדווחים לי שברגעים
אלו ממש הרוצחים מתאמנים שם בשיטות רצח מתקדמות יותר.

עורכי דין אמריקאים, אני מחפש אתכם!

3. ליורם רובין כבר אין היכן להתחבא - פרקליט המדינה מצא קונץ שיבטל את אחד האישומים נגד
רביב. הקונץ הוא לדחות את משפטו שוב ושוב עד שיעבור הזמן בו עדיין אפשר לשפוט את רביב. אז

בואו נפתח זירה חדשה. המאבטח האחרון של רבין, יורם רובין, שיקר לועדת שמגר. הוא אמר
שיגאל עמיר ירה בו בזרוע בזמן שהגן על ראש הממשלה. נמצא בידינו הדו"ח הרפואי שלו. הוא

נתפס משקר. רובין אמר גם לועדת שמגר שהוא זינק לתוך המכונית של רבין. נמצא בידינו צילום
חובבני של הרצח. רובין שיקר שוב. רובין הוא זה שרצח את רבין. אין טעם לנסות ללכת על כל

הקופה אך אפשר לשפוט אותו על עדות שקר.

עד כה רובין הצליח להתחמק מבחינה בשבע עיניים. אכן הייתה לו תאונת דרכים כמעט קטלנית
לפני כשנתיים, אך זה כבר קשור למדיניות פנימית של השב"כ. עכשיו הגיע הזמן להעמיד את רובין

לדין על עדות שקר ונראה לאן זה יוביל. אני מוכן לספק, למי שמוכן לקחת על עצמו את המשימה,
את כל הראיות הנחוצות כדי להוכיח את הטענה.

צריך לבשר לו שהוא לא יחמוק ממתן הדין על פשעיו. עיתונאים, חוקרים, מחפשי אמת, עורכי דין
וסתם מתעניינים, ככה תוכלו להשיג אותו: מספר הטלפון שלו בעבודה הוא: 8611122-09 פקס:

8625831-09. הכתובת שלו בעבודה היא המרתף של רחוב הרצל 53, נתניה.

4. הטעות הגדולה של גילון - אחרי הרבה אי-מייל זה הצליח. חלקו של גילון ברצח רבין התפרסם
בכותרות הראשיות בעיתון מרכזי בדנמרק. בפשטות, אני ניצלתי את ההזדמנות. מינויו של גילון

לשגריר בדנמרק עורר תגובות נסערות. אך כמובן, דנים הם דנים ומה שהפריע להם במיוחד היה
היחס של גילון לערבים בזמן היותו ראש השב"כ.

הדנים נמצאים כרגע בגילונומניה. בואו ננצל את זה ונפיץ את האמת על גילון. תחפשו במנוע
החיפוש האהוב עליכם רשימה של דנים בעלי השפעה בכל התחומים; עיתונאות, אקדמיה, ממשל,

דיפלומטיה. אחר כך תשלחו להם את האמת על מי הוא השגריר החדש של ישראל לדנמרק. עם
מספיק מכתבים כאלה המסתובבים ברחבי המדינה אפילו כבוד נסיכי ההתנהגות ההומנית בדנמרק

יקלטו את המסר. אם אי אפשר לחשוף את האמת על רבין בישראל, נעשה את זה דרך הדלת
האחורית, דרך דנמרק.

זה מה שאני פרסמתי. זה יכול לעזור לכם עם ניסוח המכתבים שלכם לעם הדני:

כרמי גילון: השגריר הישראלי הבא לדנמרק

הטיוח של רצח רבין הגיע לשיאים חדשים ומכוערים יותר אתמול, 14 באפריל, בכתבות בעיתונות.
שתי העיתונים, "ידיעות אחרונות" ו"הארץ", פרסמו ראיון ארוך עם היועץ המשפטי של השב"כ,

שבתאי זיו. ממש מקרה. שני עיתונים ראיינו את אותו הטיפוס המוזר. ורק כמה ימים לפני כן העיתון
"ידיעות אחרונות" פרסם במוסף של פסח שני פרקים מתוך ספרו החדש של כרמי גילון על רצח

רבין.

אתם רק יכולים לדמיין לעצמכם את הפחד והפאניקה שהיו במפקדה של השב"כ כשעלה חשש
שכרמי גילון ייחשף כאחד מהאחראים לרצח רבין. אכן, זיו מודה שראש השב"כ הנוכחי עמי איילון

לא מנסה למנוע את המשפט של שוטפו של עמיר לפרובוקציות, רביב, כי "נמאס לו לשמוע על
תיאוריות קונספירציה".

מה שכ"כ מועיל בניסיונות הטיוח האלה הוא שתמיד יש כמה פרטים שלא מצליחים להסתיר. זיו
אמר ל"הארץ" ול"ידיעות אחרונות":

" אני מוכן להצהיר שכל הפעילות של דמות משפטית בקשר לרביב נעשו בתיאום מלא וידיעה
מוחלטת של פרקליטת המדינה ומחלקתה. היו מספר החלטות לגבי רביב שבעקבותיהן מסרנו

למשרד המשפטים את כל המידע על הפשעים שהוא ביצע..."

זה לא חדש, אני טענתי כך בספרי, "מי רצח את יצחק רבין?" אבל אני לא היועץ המשפטי של
השב"כ. העדות של זיו פירושה שפרקליטת המדינה לשעבר, ציוותה ושר המשפטים דוד ליבאי ידעו

על הפשעים של רביב ואישרו את המשכתם.

זיו גם יצא מגדרו וללא קשר שיבח את גילון, כנראה כי כך הורו לו מפקדיו, ואמר עליו: " הוא אדם
הומני ורגיש" .

אז לא. הוא קצת טעה בהגדרה הזו. גילון הוא בעצם גורילה ברוטלית ואכזרית. הוא גם שקרן גדול
ולכן מה שאני מציג עליו יותר נכון ממה שהוא אומר על עצמו בספרו. הוא הולך להגיד שרצח רבין

הוא תוצאה של שורה ארוכה של פאשלות, ושהוא הרגיש רגשי אשם עזים כל-כך בגללם עד כי
התפטר יום למחרת. הוא יציג את המתיישבים כקהילה רצחנית רודפת מלחמה שהיה צורך לפקח

על פעולותיה ע"י אנשים כמו רביב, כדי להגן על הדמוקרטיה המהוללת של ישראל. אך הוא עשוי גם
לטעון, כפי שטען פעם בעבר, שהוא מעולם לא פגש את אבישי רביב. אז לפני שמישהו יחשוב באמת

להאמין לו, אני הולך לצייר בפניכם תמונה יותר מדוייקת של המפלצת.

איך הוא נהיה ראש השב"כ.

בשנת 1990 גילון כתב את עבודת המאסטר שלו באוניברסיטת חיפה על הסכנה שהימין הישראלי
מהווה למדינת ישראל. היו כמה אנשים שניסו לטעון שהתיזה הזאת נכתבה בשבילו אחרי רצח רבין
כפרשנות עיתונאית לתהליך השלום הנוכחי. באותו הזמן הוא היה ראש המחלקה היהודית בשב"כ

והוא אישר לאבישי רביב להקים קבוצות ספק- חוקיות כמו "כך" ותנועת "נאמני הר-הבית" .

אולם, מישהו בעל עוצמה רצה בקידומו ואחרי הטבח בחברון בפברואר 1994 גילון מונה לראש
השב"כ. כמובן שבעולם השפוי זה לא היה מתאפשר כי דווקא הוא, כראש המחלקה היהודית נכשל

ובגדול, כשלא הצליח למנוע את הטבח בחברון. בפועל הוא לא נכשל אלא הצליח, אך זה לא המקום
להסביר איך ד"ר ברוך גולדשטיין הופלל בטבח שבפועל ביצעו אחרים. המניעה היחידה הייתה רבין
שהתנגד בתוקף למינוי של גילון. אז גילון ורביב ארגנו הפגנה מול ביתו של רבין במבשרת ציון, כדי
לשים את רבין בעמדה של התגוננות. בסוף רבין הסכין למינוי באם יעקב פרי, ראש השב"כ לשעבר

יפקח על מינויו, דבר שכמותו מעולם לא היה. רבין אמר שחוסר הניסיון של גילון בהתמודדות עם
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טרור ערבי גורם להיותו לא מתאים לתפקיד ראש השב"כ. אך רבין נכנע בסוף בגלל לחץ של
הקבינט. זה אומר שבקבינט פרס תמך בגילון. לא מזמן גילון היה יו"ר של מרכז פרס לשלום. כלומר,

בזמן כהונתו של גילון כראש השב"כ, הוא היה מושתל מטעם פרס.

בואו נשים לב לפעילות של גילון ותפקידו המרכזי ברצח רבין כפי שהוא מובא ע"י המומחים
הישראלים. נתחיל מאדיר זיק שכותב בעיתון "הצופה".

כרמי גילון היה הממונה הישיר על רביב לתקופה ארוכה. הוא זה שהפך את רביב לפרובוקטור הגדול
ביותר בתולדות המדינה.

אפילו כאשר סגניו של גילון הנחו את רביב, גילון עדיין היה בקשר ישיר עם רביב. הוא הורה לו
להתחתן עם מתנחלת רוסייה ככיסוי למעשיו.

גילון הורה לרביב לבצע שורה ארוכה של פשעים אלימים נגד ערבים ויהודים בחברון, ירושלים,
ואוניברסיטאות בר-אילן ות"א.

גילון הורה לרביב לתקוף פיזית את חברות הכנסת תמר גוז'נסקי ושולמית אלוני בשם ארגון אי"ל,
הארגון שמנוהל ע"י השב"כ.

השנאה של גילון למתיישבים גרמה לו לאשר השתלת פעיל שב"כ ברשות השידור, איתן אורן.
תפקידו היה לדווח דיווחים כוזבים שמטרתם השפלת יהודי יש"ע.

גילון הורה לרביב להדפיס פוטומונטאז' של רביו במדי גסטאפו ולהציג תמונות אלו בהפגנה
הגדולה. רבין קרא לגילון לפגישה דחופה במשרדו, וגילון אמר שרבין לא ידאג, רביב פועל תחת

חסותו.

מיד אחרי הרצח, רביב סיפר לחוקרי המשטרה שהוא שמע את עמיר מספר על כוונתו לרצוח את
רבין 4 או 5 פעמים. רביב בהכרח סיפר למפקדיו על הכוונות של עמיר והם התעלמו במכוון

מהאיומים.

עמיר ירה כדורי סרק ברבין אך אחד מפקודיו של גילון, יורם רובין, הוא זה שרצח את רבין באמת.

הנבואות של גילון

בתאריך 24 באוגוסט, 1995, פחות מחודשיים לפני רצח רבין, גילון אמר לקבוצת עיתונאים שרבין
בסכנת התנקשות. הוא תיאר את המתנקש הפוטנציאלי: "הוא לא הכרח מתנחל, הוא יכול להיות

ספרדי כהה, סטודנט בבר-אילן שגר בהרצליה". אלו כוחות יש לנביא גילון!! הרי למרבה הפלא עמיר
היה סטודנט ספרדי שלמד בבר-אילן וגדל בהרצליה!! עופר שלח, כתב עיתון "מעריב", אחד

העיתונאים הרבים שנכחו, שם לב ואמר: " גילון תיאר את עמיר במדויק".

מי יכול לשכוח את תגובתו הקלאסית של גילון לרצח רבין. כשהתקשרו אליו לפריס ואמרו לו שרבין
נרצח הוא אמר: "זה היה יהודי." ( ידיעות אחרונות 24/11/95). אבל איך הוא ידע?

מה עשה גילון בפריס בלילה של ההתנקשות???????

הפקודים של גילון מעידים שהם שאלו אותו שוב ושוב למה הוא נוסע לפריס דווקא באותו לילה שבו
התקיימה עצרת מאובטחת בקפידה שכמותה לא הייתה מאז קום המדינה. הוא סירב לענות, אך הוא

הורה לסגניו שלא ישנו אפילו פרט אחד מהתוכניות של האבטחה.

בפרקים הקודמים כתבתי על השורשים של רצח רבין בפריס. המטרה של הרצח הייתה לאפשר את
עלייתו של הבובה הצרפתית, פרס, לשלטון. וגילון היה בפריס באותו לילה, עוזר לביצוע המזימה.
גילון קיבל שכר טרחה ושכר שתיקה גבוה. הוא מונה לעמוד בראש מרכז פרס לשלום, תפקיד עם

שכר מאוד גבוה.

שופטים את האדם הלא נכון

מתי גולן כתב בעיתון "גלובס" (11/12/97):

כרמי גילון מתנגד להעמדתו לדין של אבישי רביב כיוון שזה יחשוף דרכי פעולה של השב"כ. אולי
הוא צודק. לא רביב צריך לעמוד לדין, אלא מפקדיו.

אולם, פרקליטות המדינה החליטה כן להעמיד את רביב לדין על שני פשעים קטנים. וכאשר הוכרז
על ההחלטה נוסף נספח קטן ומוזר: "לא מצאנו כל בסיס להעמדתו לדין של מפקדו, כרמי גילון".

בזמן שהממשלה מגינה על גילון אחוז גדול מהציבור הישראלי מאמין שהוא מהמנהיגים של הקשר
לרצוח את רבין.

מבחן התוצאה. 
פ"ש 
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פרק רביעי

פשעים מבחוץ

הקשר של הותיקן נגד ישראל

בחודש מרץ 1994 העיתון שישי חשף פרט מדהים על תהליך "השלום" במזה"ת. בראיון במאי 1993, חבר של שמעון
פרס, אינטלקטואל צרפתי בשם מארק הטלר טען שהוא העביר מכתב מפרס לאפיפיור. באותו מכתב שמעון פרס הבטיח
שירושלים תהפוך לעיר בינלאומית שהשליטה הפוליטית עליה תהיה בידי האו"ם ואילו הותיקן יזכה בהגמוניה דתית על

ירושלים. האו"ם יעניק בירה לאש"ף ומזרח ירושלים תהפוך למרכז דיפלומטי בינלאומי.

הטענה של הטלר מגובה ע"י העיתון האיטלקי לה סטמפה שבו נכתב גם שערפאת שמע על ההסכם הזה והוא נוסף
כסעיף סודי למסמך "הצהרת העקרונות" שנחתם בוושינגטון בספטמבר 1993.

במרץ 1995 ערוץ הרדיו הישראלי, ערוץ שבע, קלט מסר מהשגרירות הישראלית ברומא שהיה מיועד למשרד החוץ
הישראלי בראשות פרס. במסר זה היה אישור להסכם העברת ירושלים לידי הותיקן. התוכן של המסר התפרסם בעבור
יומיים בעיתון ישראלי שמאלני קיצוני, הארץ. בעקבות הפרסום פרץ סקנדל ורבנים רבים שהזמינו את פרס לליל הסדר

ביטלו את ההזמנה כמחאה על בוגדנותו. פרס טען שהמסר הוא אמנם נכון אך מישהו השמיט מילה אחת, את המילה: לא.
מה שנכתב באמת במסר היה כביכול: ישראל לא תמסור את ירושלים לידי הותיקן.

הרבנים קיבלו את התירוץ העלוב של פרס והזמינו אתו מחדש לליל הסדר. אולם, במפגש מאוד מתוקשר עם קלינטון
בשנת 1997, פרס חזר שוב על מדיניותו והשתמש במילים " כפי שכבר הבטחתי לבישופות הקדושה".

השותף של פרס לפשע, היוזם האמיתי של הסכמי אוסלו, יוסי ביילין, תיאם את המדיניות שלו בנוגע לאש"ף עם הותיקן.
שימו לב לתזמון. באותו זמן שביילין ניהל מו"מ על הסכמי אוסלו עם אש"ף הוא היה בדיונים עם הותיקן לגבי הכרה

במדינת ישראל. ההסכם שלו הפך גם הוא לסקנדל קטן כשפוליטיקאים כמו יו"ר אגודת ישראל, אברהם שפירא וסגן ראש
עיריית ירושלים, שמואל מאיר, שמעו על סעיפים סודיים בהסכם של ביילין עם הותיקן. סעיפים אלו כללו מסירת מקומות

קדושים בירושלים לידי הותיקן. אך שניהם הושתקו. שפירא הושתק ע"י מחיקת חוב בן 250 מיליון דולר שמפעל
השטיחים שלו צבר. מאיר הושתק אחרי שרכבו נמחץ תחת רכב של האו"ם שנהג בו איש אש"ף. מובן לחלוטין שהנהג לא

נשפט אלא שוחרר לאחר חקירה מקוצרת במשטרה.

בואו נקפוץ קדימה לשנת 1999. שר החוץ שלמה בן-עמי מדלג בין המלך קרלוס מספרד והותיקן. שם נמצא האקשן של
ממשלת ישראל. וכשהמצב מחמיר מרכז העניינים עובר לפריז שם שיראק, אולברייט, וערפאת מחכים לשר החוץ

הישראלי.

אין שום ספק שהותיקן רוצה שישראל תיסוג מהר הבית ושמנהיגינו מנסים למלא את רצונו של הותיקן. מה שאני לא מבין
הוא למה. אך חומר שנשלח לי עונה על השאלה הזו.

הרשו לי להקדים ולהעיר כמה הערות לפני שאני ממשיך. רוב הקוראים הנאמנים שלי אינם אנשים עם אופי
חובב-קונספירציות. מה שמשך אותם לרשימת האי-מייל שלי הוא שפתרתי את רצח רבין והצעתי פתרונות הגיוניים יותר

להתאבדות הישראלית מאשר הפתרונות ששומעים בתקשורת הכללית. לקח לי חמש שנים להוכיח את העובדה
שהמועצה ליחסים בינלאומיים (CFR) בניו יורק היא אויב מספר אחת של ישראל. ולמרות שאני מספק לכך עדויות רבות

עדיין ישנם אלו המפקפקים שיש בידי ארגון אחד כל-כך הרבה כוח. כל פעם שאני חופר לעומק מאשימים אותי שאני
מגזים ומדמיין, וממציא לי אויבים.

אך מה אעשה ויש בידי ראיות שה"חברה של ישו" הידועה בשם "הישועים", הוא הכוח האמיתי בידי המועצה ליחסים
בינלאומיים ובכך היא האויב הגדול ביותר של ישראל ושל היהדות? המפקפקים בי הולכים לעשות מזה חגיגה אך אני

אגיד את זה בכל זאת. יש בידי ראיות, והדברים שאני אומר הם לא סתם דמיונות.

ידוע לי כבר זמן מה שכומר הישועי לשעבר, מלאכי מרטין, חשף את בוגדנותה של החברה שלו. מכותבים רבים שלי כתבו
לי שאני לא יכול להבין את המצב האמיתי של ישראל בלי לקרוא את דבריו של מרטין. אך עדיין דבריו של איש אחד לא

הספיקו לי. לא רציתי להסתכן סתם בכך שישימו אותי ללעג. אך לאחרונה קולות נוספים נשמעו וחיזקו את דבריו של
Rulers of מרטין, אז התחלתי לשים לב. מלחין שמאוד הערצתי לפני שלושים שנים, טופר סאסי, פרסם ספר שנקרא

Evil שהרחיב על התיזה של השלטון הישועי על המערכת הפוליטית של ארה"ב. הספר זוכה לביקורות טובות. התחלתי
להתכתב איתו ובקרוב אקבל את ספרו.

בינתיים, ארחיב את הדיבור על ספר שסיימתי לקרוא, הספר: Vatican Assassins, שנכתב ע"י אריק ג'ון פלפס. אפשר
לקרוא מובאות מתוכו באתר: www.vaticanassassins.org . הקריאה בספר הייתה חוויה בלתי רגילה. קיבלתי את

הגירסה הראשונית של הספר, בכריכת ספירלה. הספר היה בן 750 עמודים. שש מאות העמודים הראשונים בספר מנסים
להוכיח, ומצליחים לא רע, שהמטרה של הישועים היא המלחמה ברפורמה הפרוטסטנטית ובסופו של דבר החזרת עטרה
ליושנה כשהאפיפיור האחד והיחיד יהיה בעל המונופול על הדת בעולם. הם ישתמשו בכל כוח אפשרי ואכזרי שיש בידם

כדי לחסל את כל המתחרים, יהיו אשר יהיו: יהודים, מוסלמים, ונוצרים שלא מכירים בותיקן כבירתם.

אנחנו נתמקד במה שיותר יעניין את רוב הקוראים, המלחמה נגד היהודים, עכשיו ולאורך ההיסטוריה.

אני אתחיל עם הטענה של הספר שהשלטון הישועי בבריטניה הוא שיצר את התנועה הציונית ואת הקמת הבית הלאומי
של העם היהודי, מדינת ישראל. אין לי שום בעיה עם זה מכיוון שידוע שהבריטים הם שעיצבו את כל המזה"ת כפי שהוא
מוכר לנו היום. אם הבריטים יצרו את ערב הסעודית, ירדן, עיראק לבנון וסוריה, אפשר להיות בטוחים שהם יצרו גם את

מדינת ישראל.

ההאשמה הכבדה ביותר כלפי הישועים היא שכדי לאכלס את מדינת ישראל הם חוללו את הפוגרומים ואת השואה כדי
לעודד את ההגירה למקום בטוח יותר במזה"ת. בעמוד 548 בספר כתוב כך:

היטלר, כשעלה לשלטון עיצב את האס. אס כמו המסדר הישועי. הוא נעזר בהימלר הקתולי הבווארי ובדודו הישועי כדי
להוציא לפעול את תכניתו. היטלר הצהיר:

"הכי הרבה למדתי מהמסדר הישועי. חלק גדול מהארגון העברתי למפלגה שלי. אני אספר לכם סוד, אני מייסד מסדר.
אני רואה את הימלר כאיגניטיוס דה ליולה שלנו."

ווולטר שלנברג, ראש השיצהריטסדיינסט (SD) הנאצי חושף:

"האס.אס אורגן ע"י הימלר ע"פ העקרונות של המסדר הישועי. החוקים והרוחניות שעיצב איגניטיוס דה ליולה הם מודל
שהיטלר רצה לחקות."

אדמונד פריס שואל שאלה נוקבת יותר על היטלר:

" האם זה לא היה דודו, הכומר הישועי שקודם לדרגה בכירה באס. אס? האם זה לא היה אותו אחד שהיה יד ימינו של
הלק וון לדוצ'אוסקי, ראש המסדר, שבאותו הזמן שלח כ"כ הרבה אנשים למוות? האם זה היה היינריך הימלר או דודו

הקאנון הישועי?"

הספר מתאר את הבוגדנות של המנהיגות היהודית, ומזכיר את רודולף קסטנר:

"באותו זמן הוא היה אחד המנהיגים המכובדים של היהודים. הוא היה בוגד. הוא שיתף פעולה עם המנהיגים הנאצים,

http://www.vaticanassassins.org/
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כולל אדולף אייכמן, לגירוש היהודים מהונגריה."

אני לא חולק על זה ומי שכן שייקרא את הספר Perfidy"" של בן הכט או את הספר 
""The Transfer Agreement של אדווין בלק. המסקנה שעולה מהבוגדנות הזו היא מה שבאמת מטריד. היא מופיעה

בספר האמור בעמוד 584.

"הו, מחפשי אמת יקרים, מדינת ישראל הציונית היא תוצר של המסדר הישועי. המטרה שלהם היא להבטיח את ירושלים
לאפיפיור האלוהי של הישועים. הם רוצים שכל העולם יעבוד את האפיפיור מתוך בית המקדש בהר הבית. אם הציונים,
הבונים החופשיים, בגדו בעמם ושלחו אותם למחנות ריכוז של פיוס ה- 12 אין סיבה להאמין שהם לא יבגדו בעמם עוד

וימסרו את ירושלים לאפיפיור לצורך בנייה מחדש של בית המקדש.

אנחנו חיים בצל העוצמה של קונספירציה ישועית. אותה קונספירציה מעסיקה בונים חופשיים יהודים וגויים בתור סוכנים.
זה מעצים את התרמית שהיהודים עסוקים בקונספירציה לכבישת העמים. הישועים מנצלים את השקר הזה להצתה

מחדש של זעם ואנטישמיות. הזעם הזה אמור להביא לבסוף לפלישה רבתי למדינת ישראל והשמדת כל הצאצאים של
יעקב."

ומי מוביל את הפלישה הזו? אנחנו יודעים שביל קלינטון היה נשיא אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ג'ורג'טאון הישועית
ושלתקופה מסוימת הוא עצמו רצה להיות כומר ישועי. באותם ימים קלינטון נשלח לאנגליה עם מלגת רודז', על כל

המשתמע מכך, ובהפגנה אנטי-אמריקאית הוא פגש את המטיף הישועי ריצ'ארד מקסורלי. בעמוד 672 אנחנו מוצאים
רמז מטריד לחלקו של קלינטון בהשמדת מדינת ישראל, וכן רמז לחלקם של נורווגיה וצרפת:

" מקסורלי הלך לאחר מכן לצרפת וסקנדינביה כדי לפגוש פעילי שלום. זה שירד מהרכבת בדיוק אחריו באוסלו, נורווגיה,
היה ביל קלינטון."

הם מאיימים שאם קלינטון חבר המפלגה הדמוקרטית לא יצליח להצית את האש שתכלה את ישראל הם, הישועים,
ישתמשו במפלגה הרפובליקנית ויעלו לשלטון דיקטטור, פשיסט, שונא יהודים וצייתן למסדר הישועי "לתפארת האל

היושב בכיסאו של פיטר הקדוש".

זהו ההסבר של אריק ג'ון פלפס לשאלה מדוע מנהיגי המדינה, בעיקר ממפלגת העבודה, מסתובבים אצל שיראק, המלך
קרלוס והותיקן כדי להבטיח הסכם "שלום" עם אש"ף. אני יכול רק לייעץ לקוראי שלא לדחות את האפשרות על הסף.

הרופא האחרון של רבין ואבירי המקדש

עכשיו נכנס לאזור הדמדומים האמיתי. אנחנו נבחן את הרופא האחרון של רבין, הפתולוג הרשמי של מדינת ישראל, ד"ר
יהודה היס. הישראלים יודעים טוב מאוד שהפתולוג של המדינה מושחת. בספטמבר 1999 השופטת רות אור ביטלה את
הרשעתו של יהודי תושב יש"ע שהואשם בירי למוות בנער ערבי. היא טענה שד"ר היס המציא ראיות משפטיות שקריות

לאשמתו של היהודי. זו הייתה הפעם השניה באותה שנה שגזר דין בוטל בשל זיוף ראיות של היס מסיבות פוליטיות.
ובעבר הוא גם נתפס מעוות את המציאות כדי להביא להרשעה של זוג הורים ברצח ילדם.

הזיוף הגדול ביותר התרחש אחרי שהסקנדל הכי גדול בתולדות המדינה הוכח. בעשור הראשון של המדינה ממשלת
מפלגת העבודה חטפה למעלה מ-4500 תינוקות, בעיקר תימנים ומכרה אותם לאימוץ ולניסויים מדעיים, בעיקר בחו"ל.
תודות למאמצים של קבוצות של יהודים תימנים לחשוף את הפרשה, לפני שלוש שנים אחת האמהות, מרגלית עומסי,

התאחדה מחדש עם בתה, סיליה לוין, שאומצה לפני יובל בקליפורניה. מלבד העובדה שהם נראות כמו תאומות,
המעבדה לגנטיקה של האוניברסיטה העברית ערכה להם בדיקה גנטית ומצאה שהן אם ובת. ד"ר היס ערך להם בדיקה

חוזרת והפלא ופלא, לא יאומן, הוא גילה שאין ביניהם כל קשר משפחתי.

ולכן בחוגים מסוימים הוא מכונה "ד"ר העלמת עדויות".

אנשים התחילו לקרוא לו כך בערך שנה אחרי רצח רבין. הוא ערך נתיחה חלקית שלאחר המוות לרבין וקבע שהוא נפטר
משתי יריות בגבו מטווח בינוני. בשנת 1996 הדו"חות הרפואיים של רבין מבית החולים נחשפו, ומסתבר שיותר מעשרה

רופאים ואחיות חתומים על דו"ח רפואי שונה מזה שמסר היס. רבין באמת נורה שלוש פעמים, פעמיים מאחור מטווח
אפס, ופעם אחת מלפנים בחזה העליון. בנוסף עמוד השדרה של רבין היה מרוסק והיס דיווח שהוא לא ניזוק. יגאל עמיר
מעולם לא ירה ברבין מטווח אפס או מלפנים וכיוון שהצילום של הרצח בוידיאו מראה את רבין ממשיך ללכת אחרי הירי,

מובן שעמיר לא ריסק את עמוד השדרה של רבין. כנראה מישהו ביקש מהיס שישנה את הדיווחים הרפואיים. אז הוא
ציית. וועדת החקירה של הממשלה קיבלה את הגירסא השקרית של היס כגירסא הרשמית.

אז אנחנו יודעים שהיס היה מושחת. הוא כתב את הדו"חות שלו ע"פ בקשת הממשלה. מה שלא ידענו עד כה, הוא שהיס
הוא איש נתעב לחלוטין. ניצנה (דרשן) ואבי לייטנר הם עורכי הדין של עמיר. הם מייצגים גם קורבן נוסף של ד"ר היס,

משפחתו של אליסדאר סינקלייר.

בתאריך 14 באפריל 1998, אליסדאר סינקלייר, בן 47, נעצר ע"י מע"מ בנמל התעופה בן-גוריון. הוא היה בדרכו חזרה
לביתו בחו"ל אחרי שהייה של 6 ימים בארץ. הם מצאו 9000 מרק גרמני בתחתית כפולה במזוודה שלו. הוא נעצר אך לא

הואשם. המשטרה חשדה שתחתית כפולה מרמזת על אופי פלילי, למרות שתחתית כפולה היא דרך חוקית לחלוטין
לנסות למנוע גניבה.

בתחנת המשטרה בנמל התעופה סינקלייר נמצא חנוק ע"י שרוכי נעליו. הוא הובא לבית החולים ומותו נקבע במקום.
משם גופתו הועברה למכון הפתולוגי באבו כביר, הישר לטלפיו של ד"ר יהודה היס שערך את הניתוח שלאחר המוות. הוא

קבע שסינקלייר התאבד.

אחרי כן עלתה הבעיה, מה לעשות עם הגופה. הוא לא היה נשוי, הוריו כבר לא היו בין החיים. הוא חי חיים די בודדים
בארה"ב ועסק במכירת גיטרות ונגינה על גיטרה בפאבים המקומיים. במשך שלושה ימים נעשו ניסיונות לאתר את

המשפחה שלו, ובסוף נמצאו לו קרובים בסקוטלנד. המשטרה הציעה לקבור אותו בארץ. אך המשפחה סירבה ושילמה
5,000$ להטסת הגופה הביתה.

ב- 13 במאי עוד נתיחה שלאחר המוות בוצעה, הפעם באוניברסיטה של גלזגו, ונחשו מה גילו?
עצם הייתה חסרה בבסיס הלשון שלו, וגם הלב שלו היה חסר. שניהם הוסרו ע"י ד"ר היס. אבל למה?? לא קשה לנחש

מדוע הסירו את העצם בבסיס הלשון. היא הייתה חושפת שסינקלייר לא חנק את עצמו אלא נחנק בדרכים אחרות.

אך למה הסירו את ליבו? אבי לייטנר יכול רק לומר:

"הניחוש המוצלח ביותר שלנו הוא שהיס מעורב בשוק השחור של מכירת איברים. אני לא יכול להוכיח את זה, אבל זה
נראה כמניע המוצלח ביותר להסרת לב במצב טוב."

למרבה הפלא, מקור מאוד לא צפוי מעלה בפנינו עוד אפשרות, מפחידה יותר. אך קודם נסיים את הסיפור.

משפחת סינקלייר התחילה לחקור את סיפורו של אליסדאר. הם גילו שאף אחד מחבריו לא חשב שיש לו נטיות אובדניות.
הם לא הבינו למה עצרו אותו על שנשא מטבע חוץ חוקי לגמרי. ממשלת ישראל הסבירה שהיא חשדה שהוא סוחר סמים

ושאכן, בחקירה הוא הודה שהוא מכר בשבוע שעבר 1000 כדורי אקסטזי אך הוא לא יודע מי קנה אותם. אחיו של
אליסדאר, ג'יימס, מסלקירק בסקוטלנד, לגלג על גרסת המשטרה. הוא אמר שאין שום סיבה שאחיו יודה בפשע אם הוא

לא נתפס כשסמים עליו, ואין נגדו שום ראיות.

היס הסביר שבתור סוחר סמים, היו מתגלים על ליבו סימנים של שימוש ארוך טווח בסמים. טוב, מילא, אבל למה הוא לא
החזיר את הלב לגוף אחר כך? היס אמר: "נכון שלא הודענו למשפחה שהסרנו את הלב. אך בכנות, לא רצינו לפגוע

ברגשותיהם".
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. הם ברגשות

ממש יפה. והחזרת גופה בלי לב היא באמת דבר לא פוגע ומכעיס בכלל... היס נכנע לדרישה ובסופו של דבר החזיר את
הלב. או לפחות החזיר לב, שספק רב אם הוא של אליסדאר. משפחת סינקלייר דרשה לערוך בדיקת DNA כדי לוודא שזה

באמת לבו של אליסדאר. ד"ר היס סירב בטענה שהבדיקה עולה 6,000$. משפחת סינקלייר לא הייתה יכולה לעמוד
בהוצאות האלה וגם הרשויות באנגליה לא התערבו.

ג'יימס סינקלייר המתוסכל הביע את כעסו כלפי חוסר העקביות של הסיפור על אחיו.

" לאליסדאר מעולם לא היה תיק במשטרה ולא סביר שהוא פתאום יהפוך לסוחר סמים. למה שייחשד כי סחר בסמים אם
המזוודה שלו הייתה ריקה מסמים. האח שלי הוא איש משכיל ואינטליגנטי. הוא לא היה טיפש."

משטרת ישראל ערכה את הבדיקות בסופו של דבר. ג'יימס חיכה בסבלנות לתוצאות. הוא לא היה מודע שד"ר "העלמת
ראיות" היס קשור בהכרח לביצוע הבדיקה, ואי לכך תוצאות הבדיקה יהיו אמיתיות כמו הדו"חות שלו על רצח רבין.

, "Jerusalem Report" ועכשיו נציע את המניע הכי מפתיע שיכול להיות לסיפור. הוא מופיע למרבה הפלא בעיתון
מגזין חדשות רציני שמשמש בעיקר להפצת שקרים של מפלגת העבודה. הפיסקה הבאה עשויה לעניין את אלו שחוקרים

את ההתעניינות הבריטית העמוקה בתחילת תקופת הציונות, יראת הכבוד שלהם כלפי חיים וייצמן, הצהרת בלפור,
החברה הבריטית-ישראלית, מדיניות השולחן העגול של ססיל רודז', לורד מילנר ועוד.

" אחיו של אליסדאר, ג'יימס, אומר שהמסורת המשפחתית אומרת שהם צאצאים של הצלבנים אבירי המקדש שצעדו
לירושלים באמצע המאה ה- 14 בחיפוש אחרי אביזרים קדושים מהמקדש של הורדוס, כדי להביאם לידי הגיבור הסקוטי,

רוברט ברוס. אליסדאר עצמו, כך אומר אחיו, היה מאוד גאה בשמו השני, רוזלין, ע"ש הכנסיה בסקוטלנד שעיצוב רצפתה
מבוסס על מקדשו של הורדוס. ג'יימס מספר את הפרטים האלה בניסיון להסביר את המניע של אחיו לנסוע לישראל."

איך ההיסטוריה של ימי הביניים מסבירה את היעלמותו המסתורית של הלב של אליסדאר??
חוקרים של אבירי המקדש נותנים לנו רמזים שיסבירו, אולי, את פשעו הנתעב של היס. בואו נתחיל עם קצת היסטוריה

The Second" :על אבירי המקדש שנכתבה ע"י שני בונים חופשיים, כריסטופר נייט ורוברט לומאס. הספר נקרא
Messiah" . הוא מסכם את ההיסטוריה של אבירי המקדש.

אבירי המקדש היו מסדר אבירים עני שנמנע מגשמיות עד שהם הגיעו לירושלים בתחילת המאה ה- 12 במסע צלב. 11
אבירים חפרו במשך 9 שנים מתחת להריסות בית המקדש והם העלו חרס. בסופו של דבר הם עלו על רשת מנהרות
שבהם הכוהנים היהודים החביאו את אוצרות המקדש מפני הרומאים בשנת 70 לספירה. האבירים גילו, לא רק חלק

מהזהב והכסף שמתואר במגילות ים המלח, אלא הם גילו גם את דברי הימים של הכנסייה הירושלמית הראשונה. מחברי
הספר טוענים שזה בדיוק מה שהם חיפשו.

הבישוף הראשון בירושלים היה אחיו של ישו, ג'יימס. הוא נעזר בשלושת אחיו ושתי אחיותיו. אחרי שהרומאים החריבו את
ירושלים ג'יימס ומשפחתו נסו לצרפת. עובדה זו מוכחת בספר: "Holy Blood, Holy Grail" . לצאצאים של השושלת

של ישו היו האמצעים להשיג רכוש ואדמות בכל אירופה, ולמשך תקופה ארוכה הם היוו את רוב האצולה האירופאית.

בזמן שאירופה התלבטה בשאלות דתיות, האם לבחור בקרקס האלים של רומא או שמא בכנסייה הפאפלית, הם עסקו
Rex" בנצרות כפי שהיא הייתה בתחילת דרכה בכנסייה בירושלים. הצאצאים של השושלת הקדושה הזו קראו לעצמם

Deus" והם העבירו את המסורות לאורך כל הדורות במקומות שבם הם שלטו באירופה. הכנסייה הקלטית המקורית
הוקמה ע"י ה"Rex Deus" ופטריק הקדוש היה יהודי. חברים אחרים ב"Rex Deus" הם משפחת הבסבורג, משפחת

סטיוארט מסקוטלנד והמלך קרלוס של ספרד, שמכנה את עצמו בין היתר: מגנם של המקומות הקדושים בירושלים.

אבירי המקדש חזרו עם אוצרות רבים שהם מצאו מתחת להר הבית. הם התחילו בפרוייקט בנייה אדיר באירופה
שתוצאותיו היו 250 ארמונות וכנסיות גותיות. הם היוו איום לשליטה הפאפלית על אירופה, אך אנשי הותיקן הקנאים

אפשרו את הצמיחה של אבירי המקדש ולא קראו עליהם תיגר.

הסופרים, נייט ולומאס, מתעקשים שהסיבה לכך היא היתרון הגדול שהיה לאבירי המקדש על הותיקן ברומא.

הם טוענים שהאבירים גילו את דברי הימים של הכנסייה הראשונה בירושלים ושמגילות אלו מוכיחות שישו היה נביא אך
לא אלוהות. המטרה של ישו הייתה לארגן התנגדות צבאית למשטר הרומאי ולהקים מחדש שלטון יהודי בארץ. כדי לא

לעצבן את קוראיי הנוצרים אני רוצה להוסיף שנייט ולומאס הם עצמם בונים חופשיים גאים והם פועלים למען האינטרסים
שלהם, והם לא לגמרי אובייקטיבים. ולכן אין צורך להאמין לכל האמירות התיאולוגיות שלהם.

אולם, היסטורית, רוב טענותיהם הן עובדות מוצקות שניתן להוכיח. במאה ה- 14 המלך הצרפתי פיליפ תיאם עם
הבישופות הקדושה את טיהורה של אירופה מאבירי המקדש. האדמות שלהם נלקחו והמנהיג שלהם, אחרון מנהיגי אבירי

המקדש, ג'ק דה מולאי, עונה עינוים נוראיים בצליבה עד שהודה בפשעים חמורים של המסדר שלו. הוא שרד את הסבב
הראשון של העינויים ואז כיסו אותו עם סדין פשתן, כדי לספוג את הדם וכדי לחמם אותו. הבד הזה נודע בסוף

כ"תכריכים של טורין" . הטענות האלה של הסופרים מבוסים לחלוטין על עובדות.

קבוצת אבירי המקדש שהונהגה ע"י קלייר הקדוש ( סיינט קלייר) הצליחה לברוח מצרפת לסקוטלנד. הם הגיעו לנמל
מבטחים שבו שלט חבר ה"Rex Deus" , רוברט דה ברוס. צריך לציין שבמותו, לבו של רוברט דה ברוס הועבר לירושלים

לקבורה. יש שתי מסורות לסוף הסיפור. מסורת אחת אומרת שהשליחים נתפסו בספרד, ומסורת שניה טוענת שהם
הגיעו לירושלים ושם ליבו נקבר.

דניאל לירי, היסטוריון שכתביו לא פורסמו, שחוקר את אבירי המקדש טוען:

" השם סינקלייר מגיע מהשם של הנזיר הקדוש סיינט קלייר ( קלייר הקדוש ), שגר ליד העיירה שנקראת היום, סיינט
קלייר סור לאפט, צפונית לפריס, בצרפת. אבותיו של סינקלייר לקחו את שמם ממנזר שנקרא על שם הקדוש סיינט קלייר.

הם בחרו את האתר הזה כיוון שבשנת 911 אחד מאבות אבותיהם, רולו הווקינג, חתם שם על הסכם עם המלך לואיס
הפשוט של צרפת. הסכם זה הפך את רולו לדוכס של הנסיכות החדשה נורמנדי."

צאצאיו של רולו כוללים את תשעת אבירי סיינט קלייר שליוו את בן דודם וויליאם הכובש ( גם הוא מצאצאי רולו ) לאנגליה
בשנת 1066. הם סייעו לניצחונו בקרב הייסטינגס בתאריך 14 באוקטובר 1066. רבים מהם נשארו באנגליה.

משפח סינקלייר נטלה תפקיד חשוב בהיסטוריה של האיים הבריטיים ובמיוחד של סקוטלנד. דרך נישואין, הם נהיו
קרובים גם של המשפחות ברוס וסטיוארט. אחד מהם, הנרי סינקלייר (1275-1336) אף לחם במלחמה בבנוקבורן והיה

מהחתומים על הצהרת ארברות' בארבעה באפריל 1320, שנשלחה מהאצילים הסקוטים לאפיפיור והצהירה על עצמאותה
של סקוטלנד.

נייט ולומאס כותבים שאבירי המקדש הצרפתים הביאו איתם מגילות חד משמעיות מהר הבית והם בנו קתדרלה ברוזלין,
ליד אדינבורג, בה הם הניחו את המגילות. הקתדרלה שנבנתה ע"י ווליאם סינקלייר (1415-1482), וקיימת גם היום,

נבנתה בדיוק ע"פ התיאור של מקדש הורדוס והעתק מדויק של הכותל המערבי נבנה לצידה. כדי להסתיר את המוצא
.( freemasonry) "שלהם מאבירי המקדש, שהוצאו מחוץ לחוק, הם יצרו ארגון חדש שנקרא "הבונים החופשיים

הטכסים שלהם היו זהים לטכסים שתוארו במגילות שנמצאו מתחת להר הבית.

נייט ולומאס טוענים שהטכסים הסקוטים של הבנאים התפשטו ברחבי אירופה, למורת רוחם של אנשי הותיקן. ע"פ
הגרסה שלהם, בשנת 1717 אישיות פרו-קתולית השתלטה על המלוכה הבריטית וגזרה על שינוי הטכסים של הבונים
החופשיים. 33 הדרגות הסקוטיות צומצמו לארבע בלבד בטכסים האנגליים החדשים, וכל הסודות שבמגילות של הר

הבית נמחקו מהטכסים הדתיים.

אך היסטוריונים אחרים רואים את מהלך העניינים קצת שונה. הם מתעקשים שאבירי המקדש והותיקן הם בני ברית מאז
: "Rulers of Evil" הנפלא בספרו כותב סאסי טופר פ ומעולם
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: Rulers of Evil ומעולם. פ. טופר סאסי כותב בספרו הנפלא 

" ב-22 במרץ 1312 קלמנט החמישי פיזר את אבירי המקדש כשפרסם את הצו "Vox clamantis". אך זה היה למראית
עין בלבד, ורק כדי לרצות את המלך פיליפ. אך בפועל, הוא איפשר לאבירי המקדש להמשיך את פעילותם בדרכים

עדינות. "Vox clamantis" בעצם איפשר את המעבר של רוב נכסי אבירי המקדש לאבירים של סיינט ג'ון של ירושלים.
בגרמניה ואוסטריה אבירי המקדש הפכו ל"רוסיקרוסיאנים" ול"אבירים הטווטוניקים". כעבור 600 שנה "המסדר

הטווטוני" הפך לגרעין המרכזי התומך פוליטית במפלגתו של אדולף היטלר במינכן ווינה."

אריק ג'ון פלפס, בעבודתו המרשימה "Vatican Assassins" מגיע לאותה המסקנה. הגרסה שלו היא שהמסדר הישועי
הסתנן לבונים החופשיים בסקוטלנד במאה ה- 16 ומאז אבירי המקדש עושים את העבודה של השליט של הותיקן, הגנרל

הראשי של הישועים שסאסי ופלפס מכנים האפיפיור השחור. דניאל לירי מתייחס לברית של האבירים והותיקן:

"הצאצאים האלה של האצילות האירופאית נמצאים זה זמן רב ביחסים קרובים עם הותיקן והם עדיין משמשים לותיקן
בנקאים ומקורות מידע. בנוסף, בקרב החברים הנוכחיים שלהם נמצאים אנשים בעלי השפעה גדולה, למשל אביו של

נשיא ארה"ב, הנשיא לשעבר, ג'ורג' בוש האב."

עכשיו לאש"ף יש תוכניות משלו. בקיץ 2000 הם החלו לחפור בצורה רצינית מתחת להר הבית. בהתחלה הם טענו שהם
רק רוצים להרחיב את המסגד מתחת לאורוות שלמה ומתחת לשער דמשק של חומות ירושלים. אולם, ערמות העפר

והשרידים שנערמו בכל הואדיות הסמוכות חשפו כוונות אחרות, הרבה יותר גדולות.

ב-26 בינואר 2001, הערוץ הממלכתי, ערוץ 1, הקרין צילומים בוידיאו שצולמו בחשאי מתחת להיכל הקבר של עומאר,
מבנה איסלאמי מהמאה השביעית, שייתכן שנבנה בכוונה בדיוק מעל קודש הקודשים, המקום המקודש ביותר ליהדות.

הצילומים מראים מנהרה חדשה וגדולה שמכוונת כלפי המקום המקודש ביותר, הלב של מקדש שלמה ולאחר מכן, מקדש
הורדוס.

אש"ף מחפש לא רק אוצרות שיעזרו לו לממן את משטר הטרור. הוא מחפש בעיקר מגילות נוספות שבעזרתן הוא יוכל
לסחוט את הותיקן וכך לקבל את מבוקשו מהדיפלומטיה הבינלאומית.

הותיקן מלאים פחד שהיהודים יחשפו את האמת שמתחת להר הבית, תהיה מה שתהיה. זה הכרחי בעבורם שישראל
תרד מהר הבית. והם לא היחידים שרוצים בזה. וכאן אנחנו חוזרים ללבו של אליסדאר סינקלייר.

בארבעה בינואר 2001 קולין גרנט פרסם חשיפה בעמוד הראשון של העיתון של גלזגו, "Sunday Post". הוא מגלה
שאבירי המקדש חושבים שיש להם הזכות ההיסטורית להר הבית כיוון שהם צאצאי דוד.

דובר " Militi Templi scotia" , אגודת אבירי המקדש הסקוטית, מודה בפני העיתון "Sunday Post": " כרגע אנחנו
מנסים להסיר את השלטון היהודי מהמקומות הקדושים. אנחנו מאמינים שהשלטון צריך לעבור לידי האו"ם. אנחנו עובדים

עם האו"ם ונאט"ו להשגת מטרות אלו."

מלחמה שהתחילה בימי הביניים על הר הבית ממשיכה היום במדינת ישראל, ואם היא לא תיעצר המאבק הזה עשוי
להביא את כל כדור הארץ למלחמה.

איך דברים באמת עובדים... שוב

עוד על ספרד והישועים

כל אלו שלא מאמינים שספרד חברתנו הטובה מתכננת עוד אינקוויזיציה, אנא היזכרו שהמלך קרלוס אינו מנהיג פוליטי,
אלא כביכול רק דמות ייצוגית. ואנא הסבירו את העובדות הבאות :

אני אוסיף הערות והסברים שבתחילתם וסופם יהיו שלוש כוכביות ( *** ). עכשיו בואו נראה איך דברים באמת עובדים:

http://haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?)
(itemNo=61706&contrassID=1&subContrassID=1&sbSubContrassID=0

שרון: ישראל מוכנה לויתורים כואבים למען השלום

אריאל שרון לוחץ את ידיו של עמיתו, ראש הממשלה הטורקי, בולאנט אצ'וויט, ביום רביעי, באנקרה.

http://www.img.com.tr/article.asp?docid=824

30 באפריל 2001. ראש הממשלה אצ'וויט מבקר בספרד. במהלך ביקורו הקצר הוא ביקר אצל המלך קרלוס בנוסף
לביקורו אצל ראש ממשלת ספרד.

אצ'וויט מסר שהם בחנו את היחסים בין ספרד לטורקיה במישורים הפוליטיים, הסוציאליים והתרבותיים. הוא הוסיף גם
שהם החליטו להוציא לפועל הסכם שהם חתמו עליו מוקדם יותר.

הוא אמר גם שהם התמקדו בדיון על אפשרויות לשיתוף פעולה בין המדינות, כדי לשפר את היחסים הכלכליים
והמסחריים ביניהם.

*** ספרד שימשה כמתווכת ביחסי ישראל-טורקיה, וחלק עוד יותר גדול ביחסי ישראל ושכנותיה. לא לשכוח שאחרי
מלחמת המפרץ, הצוות בוש/בייקר הכריחו את ישראל להסכים לויתורים גדולים בועידה שהתקיימה במדריד. "פעילי

השלום" של ישראל וארה"ב רוצים לשחזר את הצלחת אותה הועידה בספרד.***

http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml;$sessionid$JXEJEZQAAC3OJLAUAUCSGWVMCQCQMI5G?)
(itemNo=63033&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubcontrassID=0&listSrc=y

כל הדרכים מובילות לא רק לרומא אלא גם... לתוכנית ביילין

***עכשיו שימו לב מה קורה תוך יומיים***

מקור: CNN, יום שישי, העשרה באוגוסט 2001.

הצהרה של הנשיא האמריקאי ג'ורג' בוש: בוש מגנה את פיגוע ההתאבדות בירושלים.

... ארה"ב עדיין תומכת ביישומים של סעיפי דו"ח מיטשל, שמאפשר את החזרה למו"מ שמבוסס על החלטות המועצה
לביטחון של האו"ם 242 , 338 והבנות פסגת מדריד. כדי להגיע למיטשל שני הצדדים צריכים לחזור לפעילות ביטחונית

אפקטיבית משותפת ולפעול בשיתוף פעולה למניעת טרור ואלימות.

מקור: הארץ יום ראשון 12 באוגוסט 2001.

פרס מקבל אור ירוק לחזרה לדיונים עם הרשות הפלשתינאית
ביילין מתכנן "ועידת מדריד שניה" באוקטובר הקרוב

שר המשפטים לשעבר, יוסי ביילין, בינתיים פועל למימוש יוזמה חדשה משלו- "ועידת מדריד שניה", באוקטובר הקרוב,
יום השנה העשירי לועידת מדריד הראשונה בשנה 1991 בו הסכם השלום קיבל תנופה אמיתית. מספר מדינות אירופאיות

ביילין אתמול הלבן. בבית רשמיים גורמים מספר ואפילו ענאן קופי האו"ם, מזכיר וכמוהם, ברעיון, נלהבת תמיכה הביעו

http://haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=61706&contrassID=1&subContrassID=1&sbSubContrassID=0)
http://www.img.com.tr/article.asp?docid=824
http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml;$sessionid$JXEJEZQAAC3OJLAUAUCSGWVMCQCQMI5G?itemNo=63033&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubcontrassID=0&listSrc=y)
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ן ל ת הלבן. אתמול ב ם בב ם רשמ לו מספר גורמ ם, קופ ענאן ואפ ר האו ון, וכמוהם, מזכ כה נלהבת ברע עו תמ הב
נסע לקהיר כדי לנסות למכור את תכניתו למצרים.

*** שימו לב מי מחליט פתאום לנסוע לדמשק אחרי שהנשיא הסורי מחליף כמה מילים עם המלך חואן קרלוס***

מזכיר אש"ף מגיע לדמשק ביום ראשון

היום בג'רוזלם פוסט: ערפאת מוזמן לדמשק.

http://www.arabinews.com/ansub/Daily/Day/010806/2001080616.html

בשאר אל- אסד קיבל בשבת מסר מהמלך הספרדי, חואן קרלוס.

http://www.arabinews.com/ansub/Daily/Day/010806/2001080608.html

מחמוד עבאס בדמשק

פוליטיקה סורית-פלשתינאית 8/6/2001

מזכיר הועד הפועל של אש"ף, מחמוד עבאס ( אבו מאזן ), הגיע לדמשק ביום ראשון. הצהרתו הראשנית לתקשורת
הייתה שהוא הגיע לשם התייעצות עם ההנהגה הסורית לגבי העתיד. הוא הוסיף: " אני אעדכן את ההנהגה הסורית לגבי

ההתפתחויות האחרונות בשטחים הערבים הכבושים"

(http://www.jpost.com/Editions/2001/08/07/LatestNews.32038.html)

09:35 , דיווח. אסד מזמין את ערפאת לביקור.

קול ישראל מדווח: יו"ר הרשות הפלשתינאית, ערפאת, מוזמן לביקור רשמי בדמשק, כך אומר מחמוד עבאס ( אבו מאזן )
סגנו של ערפאת.

*** מה אומרים לנו שהמלך חואן קרלוס אמר לאסד שהקפיץ את נביל שעת' היישר לדמשק? אנחנו שואלים מה באמת
אמר המלך קרלוס לאסד?***

(http://www/arabicnews.com/ansub/Daily/Day/010806/200108601.html)

מסר לאל-אסד מהמלך הספרדי

פוליטיקה סוריה-ספרד 8/6/2001

הנשיא הסורי בשאר אל אסד קיבל בשבת מסר מהמלך הספרדי חואן קרלוס. המסר נמסר לידי שר החוץ פארוק אל-שרע
במהלך פגישה עם השגריר הספרדי בדמשק חאווייר נאברו. השיחות בפגישה התמקדו ביחסי הגומלין בין המדינות.

יש עדיין מקום לאופטימיות. כך אמר השר הפלשתינאי לשיתוף פעולה ותכנון אזורי, נביל שעת', לרדיו ג'רוזלם פוסט
היום.

*** עכשיו, הבה נראה איך שעת' מתאם את ההוראות שלו מספרד עם שר החוץ הישראלי והמרגל של המלך קרלוס
בכנסת, שלמה בן-עמי***

http://www.jpost.com/Editions/2000/08/13/news/news.10828.html

אין לערפאת תמיכה בהכרזת מדינה
בינתיים, שר החוץ בפועל, שלמה בו עמי, שנמצא כיום בספרד, אמר שאם ערפאת יבצע את תוכניתו להכריז על מדינה

בתאריך 13 בספטמבר, הוא כנראה יגרום לנזק בלתי הפיך לתהליך השלום.

דבריו אלו של בן-עמי נאמרו בפגישה עם שר החוץ הספרדי, ג'וזף פיקה בברצלונה, בשלב השני בסבב הפגישות שלו
בטורקיה, ספרד, צרפת, איטליה והותיקן, פגישות שנועדו להוות התנגדות למאמציו של ערפאת להשיג תמיכה

בינלאומית.

בן-עמי הזהיר אתמול במסיבת עיתונאים שמדינת ישראל עשויה לנקוט בצעדים חד צדדיים למניעת הכרזת המדינה
הפלשתינאית.

"כשצד אחד מפר את כללי המשחק, הגיוני שגם הצד השני ינקוט באמצעים חד צדדיים" כך אמר שלמה בן-עמי.

בן עמי ביקש מפיקה שינסה להשפיע על ספרד והאיחוד האירופאי שילחצו על ערפאת וישכנעו אותו לגלות גישה
פרגמטית יותר למו"מ.

הוא אמר: " צריך להזהיר את ערפאת שהוא עשוי לאבד הזדמנות היסטורית שלא בהכרח תחזור".

פיקה, שפגש מוקדם יותר באותו יום את שר התכנון האזורי הפלשתינאי, נביל שעת', אמר שהוא יפעל לתיאום בין
העמדה של האיחוד האירופאי לגבי מדינה פלשתינאית, לעמדת ארה"ב למדינה פלשתינאית.

במסיבת עיתונאים שהתקיימה אתמול במדריד, אמר שלמה בן-עמי, לשעבר שגריר ישראל בספרד, אחרי פגישתו עם
חאווייר סולאנה, הממונה על יחסי החוץ באיחוד האירופאי, שהוא רוצה שהמלך קרלוס ישמש כמתווך בשיחות עם

המדינות הערביות לגבי עתידה של ירושלים.

" ביקשתי מפיקה שישפיע על המלך חואן קרלוס שינצל את קשריו הטובים עם כמה ממדינות ערב כדי לגרום לצדדים
השונים להגיע להתקרבות בנושא ירושלים", אמר בן-עמי.

בן-עמי אמר שיש לשני הצדדים הזדמנות היסטורית להגיע לשלום, והוא העלה אפשרות לפסגה נוספת עם הפלשתינאים.

בברצלונה הוא העלה את האפשרות לפגישה קצרה ומכרעת לפני 13 בספטמבר.

בן-עמי אמר: " מדיניות השלום שלנו מאפשרת שאולי, בסביבות סוף החודש נהיה מוכנים לפיסגה שבה נהיה מסוגלים
להגיע להכרעות שיסיימו את הקונפליקט" .

***אם אתם חושבים שחואן קרלוס מעוניין רק בישראל, שימו לב איך הוא פושט את הטלפיים שלו על כל המזה"ת***

29 ביוני, 2001

המלך קרלוס מקבל את פניו של הנסיך סלמאן בראשית ביקורו בספרד.

המלך הספרדי: ערב הסעודית וספרד יכולות לתרום להבאת שלום הוגן ,מוסכם וארוך טווח במזה"ת.

האמיר של מחוז ריאד בערב הסעודית: האופי של הקשר בינינו נעוץ במסורת המוסרית, התרבותית וההיסטורית של שני
העמים.

המלך חואן קרלוס הראשון של ספרד הכריז שערב הסעודית וספרד יכולות לתרום יותר להבאת שלום הוגן, מוסכם וארוך
טווח במזה"ת, דבר שאליו כמהים כל תושבי האזור.

http://www.arabinews.com/ansub/Daily/Day/010806/2001080616.html
http://www.arabinews.com/ansub/Daily/Day/010806/2001080608.html
http://www.jpost.com/Editions/2001/08/07/LatestNews.32038.html)
http://www/arabicnews.com/ansub/Daily/Day/010806/200108601.html)
http://www.jpost.com/Editions/2000/08/13/news/news.10828.html
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"החברות האינטימית שמאחדת את משפחותינו, היא השתקפות ליחסים המכובדים ששוררים בין שני העמים ושתי
המדינות, והיא שואבת את כוחה מההיסטוריה"

הנסיך סלמאן איבן עבד אל-עזיז, אמיר המחוז ריאד, הגיע למדריד לביקור רשמי בן כמה ימים. הוא התקבל בנמל
התעופה ע"י יורש העצר של ספרד דון פליפה דה בורבון, שמשמש גם כנסיך של אסטוריאס, וע"י הממונה על מדיניות

חוץ במשרד החוץ, ועל חילות הצבא במדריד.

בנאום שנאם המלך קרלוס בסעודה חגיגית הוא אישר שביקורו הנוכחי של הנסיך סלמאן איבן עבד אל-עזיז, אמיר המחוז
ריאד, בספרד, יחזק את יחסי הגומלין ויגביר את שיתוף הפעולה בתחומים רבים, בין המדינות. המלך חואן קרלוס אמר: "

הביקור של האמיר של מחוז ריאד בספרד משקף את הקשרים ההדוקים בין שתי המדינות."

המלך של ספרד ביקש מהנסיך סלמאן שימסור את מיטב איחוליו לאפוטרופוס של שני המסגדים הקדושים, המלך פאהד
איבן עבד אל-עזיז.

"חברות ומשקיעים ספרדים עוקבים בעניין רב אחרי האפשרויות הפתוחות בערב הסעודית" אמר המלך קרלוס.

בקשר לתהליך השלום המלך קרלוס אמר שספרד עוקבת בעניין רב ובדאגה אחרי הקשיים שעוברים על תהליך השלום.
הוא הוסיף שהוא רואה מעט מאוד תקווה אחרי 8 חודשים של אלימות.

המלך חואן קרלוס הראשון של ספרד הכריז שערב הסעודית וספרד יכולות לתרום יותר להבאת שלום הוגן , מוסכם וארוך
טווח במזה"ת, דבר שאליו כמהים כל תושבי האזור.

המלך אמר גם שכעבור 6 חודשים ספרד תעמוד בראש האיחוד האירופאי ויפתחו הרבה אפשרויות לקידום והעמקת
שיתוף הפעולה והיחסים הבינלאומיים.

***ובזמן שהמלך הגמלאי מבטיח לסוריה, אש"ף וערב הסעודית לטפל בישראל כמו שהם רוצים, הוא מסתיר את זה
מהיהודים***

(/http://www.ecjc.org)

המשלחת אל המלך קרלוס

המלך קרלוס מקבל לביקור נציגים מהכנס השני של קהילות יהודי אירופה.

עוד נושא שמאוד חשוב להוד מעלתו הוא המצב של ישראל. הוא מקווה שבקרוב יהיה שלום באזור.

כל הנציגים היהודים הביעו את החשיבות שהם רואים בפגישתו של המלך איתם ובהקשבתו לדבריהם ודאגתו.

הצהרותיהם של המלך ושל הקרדינל היו אותות סימליים לרצונם להשלים עם העם היהודי, וזה גם מסביר את הרצון של
ועד קהילות יהודי אירופה לקיים את הכנס הכללי השני בספרד.

*** אז ככה הדברים באמת עובדים במזה"ת***

האם הבריטים אחראים לייסורים של ישראל?

אני אכנע ללחץ של קוראים רבים שלי לכתוב ביקורת על שני מחקרים שבאופן אינסטינקטיבי לא נוח לי איתם; אחד נכתב
ע"י יהודי שהמיר דתו לנצרות, ואחד נכתב ע"י יהודי שמקדם את האידיאולוגיה לשליטה גרמנית על כל כדור הארץ. אני

מתכוון לספרים: 
The Executive Intelligence Review's Special Report: Who is Sparking a Religious war in the Middle
East, שנערך ע"י ג'ף שטיינברג, והספר: The Anti-Christ and a Cup of Tea, שנכתב ע"י טים כהן. אני מניח שאין

ברירה אלא לנתח את שניהם מכיוון ששניהם מצטטים אותי, ובמקרה של כהן, בשפע.

יש הרבה במשותף לשני הספרים כיוון ששניהם מניחים שבריטניה עומדת מאחורי שפיכות הדמים בישראל, ומנצלת
לצורך כך חברות סודיות. זאת לא תיאוריה חדשנית. העיתונאי החוקר ג'ון קולמן כתב שבריטניה עומדת בשורה הראשונה

של המדינות שפושעות נגד ישראל, יחד עם גרמניה, רוסיה ורומא. הוא כותב שהמטרה של בריטניה היא השארת העם
היהודי במצבו הבוגדני והכפוף לשליטה של הבונים החופשיים. שני הספרים מסכימים לחלק השני של המשפט אך כהן

שונא את הבוגדנות של ישראל ואילו שטיינברג היה רוצה יותר מכל בהיעלמותה של היהדות במדינת ישראל.

EIR הדיווח של

המגזין Executive Intelligence Review הוא כלי ביטוי של תנועה מוזרה שבראשה עומד לינדון ג. לה רוש הבן.
המסר המרכזי בפילוסופיה של לה רוש היא שיש לשים קץ לאימפריה הבריטית האכזרית שמנוהלת ע"י המשפחה

המלכותית של בריטניה, ולהחליפה בהנהגה גרמנית טהורה וטובה יותר לאירופה. במטרה להשגת מטרה זו הארגון
פרסם בעבר חשיפות ראויות לשמן על סחר הסמים העולמי, הנרי קיסינג'ר ומשפחת בוש. אולם, אין להם יכולת אמיתית

להתייחס למצב במזה"ת.

השקפת העולם של הארגון (EIR) בקצרה היא:

דוד בן-גוריון, שחלומו היה בניית אומה שתנהיג את העולם השלישי, הנהיג את ישראל. הפשיסט, זאב ז'בוטינסקי
ותנועתו, התנועה הרוויזיוניסטית, התנגדו לחלומו של בן-גוריון. הוא איחד את הפשיזם החילוני שלו עם הפשיזם של הרב
המקובל אברהם קוק. ביחד הם יצרו את הפילוסופיה הפשיסטית היהודית ( הEIR- "מת" על המילה פשיזם...). התוצאה

שלה היה הרצח של חברו האלטרואיסטי של בן-גוריון, חיים ארלוזורוב.

כעבור שני דורות, התלמיד של בן-גוריון, יצחק רבין, המשיך את חזונו ע"י חתימה על הסכם שלום עם אש"ף. אך
הפשיסטים הנתעבים הקיצוניים של ז'בוטינסקי/קוק שלחו אחד מאנשיהם, ד"ר ברוך גולדשטיין, לחבל בתהליך השלום
ע"י טבח בחברון, ועוד אדם נוסף, יגאל עמיר, כדי לחסל את רבין. למזלנו הגדול קיים עוד מאמין בחזונו של בן-גוריון,

שמעון פרס, שממשיך ללכת בדרכו כנגד משטר ז'בוטינסקי/ קוק של שרון, ועם כל כוחות נפשו מנסה להציל את ישראל
מ... לא תאמינו...כן, כן... פשיזם.

למרות הציניות, זהו תיאור מדויק של נקודת המבט של ה-EIR על ההיסטוריה המודרנית של ישראל. אז למה שלא ניכנס
בהם ונסתור את כל טענותיהם אחת לאחת?

ז'בוטינסקי חי בישראל לפני קום המדינה בשנות העשרים לפני שהבריטים היגלו אותו. כן, אני חוזר, הבריטים
האימפריאליסטים הרעים הם שהעדיפו את בן-גוריון על ז'בוטינסקי כמנהיג של היהודים. משם ז'בוטינסקי עבר לפריס

שם הוא נקשר לבונים החופשיים ( כפי שחשף בכתבה נרחבת המגזין הארץ לאחרונה ). שם הוא זמם מזימות עם
הצרפתים לגבי העתיד של המזה"ת.

בשנת 1933, בזמן שז'בוטינסקי ניהל חרם עולמי על גרמניה הנאצית, בן-גוריון שלח את חברו חיים ארלוזורוב לגרמניה
כדי שיגיע להסכם שנודע כ"הסכם הטרנספר". בתמורה להעברת היהודים ממדינות השלטון הנאצי לפלשתינה, בן-גוריון

וחבורתו הבטיחו לעשות כל שביכולתם לעזור למשטר הנאצי להלחם בחרם הבינלאומי. כדי לדכא את ההתנגדות
הרוויזיוניסטית להסכם הלא מוסרי, בן-גוריון האשים אותם שלא בצדק ברצח ארלוזורוב, ועצר שלושה מתומכיו של

ז'בוטינסקי. הם שוחררו כעבור זמן קצר אך הנזק לז'בוטינסקי כבר נעשה. הוא ותומכיו גורשו מהתנועה הציונית והסכם
הטרנספר הרצחני של בן-גוריון התקבל.

http://www.ecjc.org/)
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המניע הסביר ביותר לרצח, כפי שחשף מגזין "הארץ", היה הרומן שלו עם מג'דה גבלס, אשתו של יוזף, בזמן היותו
במו"מ על ההסכם בגרמניה. הגרסה הזו של הסיפור מקובלת היום אפילו בגרמניה עצמה הודות לרב-מכר שהגיע

למסקנה שהנאצים התנקשו בחייו של ארלוזורוב, ולא הרוויזיוניסטים.

רבין היה בובה של אנשי הסדר העולמי החדש האנגלו-סאכסים. הוא חתם על הסכם "שלום" שעליו התחרט אחר-כך
ואותו הוא ניסה להפר. דבר זה עלה לו בחייו. בשלב זה המחקר של ה-EIR נעשה קצת מעצבן.

שלא כמו שטיינברג, אני דיברתי עם עדים על הטבח בחברון. אף לא עד אחד, יהודי או ערבי, ראה יורה בודד בתוך
המסגד. אך קבוצה גדולה של עדים, כולל מנהיגים דתיים ומוניציפליים ערביים, ראו שני חיילים יורים בכל מי שניסה

לצאת מהמסגד. גולדשטיין הופלל לצורך "השלום" .

כמו כן יגאל עמיר. שוב, שלא כמו המחקר השטחי של ה-EIR, אני באמת טרחתי לאסוף את כל הדו"חות הרפואיים
המשטרתיים והמשפטיים ואת כל העדויות שהיה ביכולתי להשיג. עמיר מעולם לא ירה ברבין פעמיים מטווח אפס ופעם

אחת מלפנים. כך מת רבין ע"פ מעבדות המשטרה והרופאים של רבין. עמיר ירה כדורי סרק והמאבטח של רבין, יורם
רובין הוא שרצח את רבין. עד היום כבר יצאו 5 ספרים בישראל שמוכיחים את זה.

ותאמינו או לא, 3 מתוך חמשת הספרים, כולל שלי, מאשימים את שמעון פרס, וכוללים הרבה ראיות שהוא המוח מאחורי
מבצע ההתנקשות.

אז בסופו של דבר ה-EIR טעו בכל. אז אין סיבה להתייחס ברצינות לנקודת המבט שלהם לגבי המצב בישראל. אך לא
נבטל את כל מה שהם אומרים. ואני עומד להסביר למה.

הנה הגירסא שלהם למצב:

"בדצמבר 1995 נוסדה הלשכה של הבונים החופשיים בירושלים בשכנות להר הבית, באורוות שלמה, כדי לפעול למען
בנייה מחדש של בית המקדש. הלשכה פעלה בשיתוף עם פנאטים פונדמנטליסטים יהודים ונוצרים כדי ליצור מלחמה
דתית עקובה מדם על השלטון בהר הבית. עצם הייסוד של הלשכה הזו דווקא אחרי פריצת הדרך בשיחות השלום בין

ישראל לפלשתינאים באוסלו, ורק כמה שבועות אחרי רצח ראש הממשלה יצחק רבין, הארכיטקט של השלום, אינה
מקרית.

הלשכה בירושלים נוסדה ע"י ראש הבונים החופשיים המסורתיים באיטליה, גיאליאנו די ברנרדו, יד ימינו של לורד
נורת'אמפטון, לעניין הר הבית. 

די ברנרדו פלט גם שהליגה נגד ההשמצה, "בני ברית", שבראשה עומד איב פוקסמן, משתפת פעולה בעניין הר הבית.
די ברנרדו חשף שלמרות שאין לפוקס יכולת אינטלקטואלית, הוא וגם נורת'אמפטון פגשו את פוקסמן בשווייץ, ערב

הקמת הלשכה בירושלים, וכן בהזדמנויות נוספות. הוא אמר שיש קשרים הדוקים בין ארגון בני ברית לבונים החופשיים.

התפקיד של הלשכה Quatuor coronati במזימת הר הבית קודמת באופן משמעותי לייסוד הלשכה בירושלים. ד"ר
אשר קופמן, חבר בהתכתבות של הלשכה Quatuor coronati, היה אחד "החוקרים" הראשונים של הארכיאולוגיה של

הר הבית, אחרי המלחמה. והם יצרו את היסודות להתפרצויות של פונדמנטליסטים יהודים באתר."

וכן הלאה. בקיצור, ראש הממשלה שרון הוא חבר של הלשכה Quatuor coronati ומשתמשים בו כדי להצית את האש
במזה"ת ע"י התקפותיו בהר הבית. אחרים שנוטלים חלק בביצוע המזימה הם הארכיטקט ליין ריטמאייר שסיים ללמוד

את עיצוב המקדש, לימודיו מומנו ע"י לורד יעקב רוטשילד. עוד חבר הוא סטנלי גולדפוט, חבר מזדקן של המחתרת
היהודית משנות ה-40 , ומסית של המנהיגים הפונדמנטליסטים הנוצרים שמתעקשים להצית את אחרית הימים, ולא

משנה מה מחיר הדמים היהודי. וכן, חברים נוספים הם: ד"ר למברט דולפין, צ'אק מיסלר וג' רנדל פרייס.

הנה. זוהי התוכנית הבריטית לישראל כפי שהיא מתוארת ע"י ה-EIR. מתוך כל המואשמים פגשתי רק את סטנלי
גולדפוט . הוא הזמין אותי לביתו כדי לנסות לשכנע אותי להפסיק עם הכתיבה הפוליטית ולעבור לסאטירה. צריך להודות

שזוהי בקשה מוזרה. לגבי הצתת המלחמה במזה"ת התיכון ע"י הר-הבית- לפני כמה שבועות אמר לי קצין מודיעין
אמריקאי שאחד הפחדים הגדולים של חוגי המודיעין שלו הוא שערפאת, בצעד נואש, יפוצץ את הר הבית ויאשים את

ישראל, וכך ילבה ג'יהאד עולמי שכל-כך חשוב לו להשגת מטרתו.

רק בגלל שרוב הדיווחים של ה-EIR הם מוטעים מייסודם, זה לא אומר שאי אפשר להפיק תועלת מקריאה קפדנית של
הדברים. בתוך ערמות של השערות חסרות בסיס, קישורים מקריים בין אנשים וקביעות בלתי הגיוניות, אפשר גם למצוא

כמה אמיתות. גם אם לא הייתה כוונה שהם התפרשו כמו שהם התפרשו.

ה-EIR שונא את המועצה ליחסים בינלאומיים (CFR). ה-EIR מאשים את המועצה ליחסים בינלאומיים במדיניות
הרצחנית הלאומית והבינלאומית של ארה"ב. כמו כולנו. עם זאת, במקרה מסוים שטיינבר מפתיע ובוחר לנצל מקור של

המועצה ליחסים בינלאומיים כדי לחזק את הטיעונים שלו. התוצאה היא ניצחון קטן של האמת. תקראו:

Jewish Fundamentalism in Israel: For the Land and the Lord בשנת 1998, התרחיש הבא כבר פורט בספר"
שהוצא לאור ע"י המועצה ליחסים בינלאומיים (CFR) בניו יורק, ונכתב ע"י איאן ס. לוסטיק. הוא התחיל את מחקרו בין

השנים 1979-1980 אז עבד כחבר במועצה ליחסים בינלאומיים בלשכה למודיעין ומחקר של משרד המדינה האמריקאי.
התרחיש של לוסטיק מתאר איך התוכניות של מגזרים ימניים קיצוניים, כמו "גוש אמונים", לבנות מחדש את בית המקדש
במקום שבו עומד כעת מסגד כיפת הסלע, יכולות להצית מלחמת עולם שלישית גרעינית. הקטעים הבאים מובאים מתוך

הספר:

" וושינגטון צריכה למצוא דרכים למניעת התפרצות יהודית פונדמנטליסטית. התפרצות כזו בישראל עלולה להוביל
להפגנות של מאות אלפי יהודים, אלימות נגד ערבים וגם נגד יהודים, קריאת תיגר על הסמכות והלגיטימציה של

הממשלה... הקמת עשרות התנחלויות בלתי חוקיות נוספות , חשש למלחמת אחים, עליה פתאומית במיליטנטיות של
יהודי התפוצות הלאומיים וכפי שכבר הצעתי, ניסיונות לפעולות גרנדיוזיות כמו פיצוץ אתרים קדושים מוסלמים

בירושלים."

תראו מה סיפקו לנו ה-EIR, הוכחות שהמזימות של המועצה ליחסים בינלאומיים נגד הימין הדתי בישראל מתחילות
לפחות ב-1979. השיטה שבה וושינגטון והמועצה ליחסים בינלאומיים החליטו להילחם בימין הדתי מובאת בפירוט בספר

.The Anti-Christ and a Cup of Tea ,הבא שאני אבקר, ספרו של טים כהן

חלק גדול במחקר של כהן מחליא אותי. העובדה שהוא נטש את האמונה שלי שאין בה כל רע לטובת אחרת, היא
לכשעצמה מטרידה. הוא חושב שכל דת שאינה שלו, כולל היהדות הרבנית, היא פגאנית.

כלומר, דעתו על ישראל, כמו דעתם של נוצרים נבואיים אחרים, היא ברורה לחלוטין. וכמו נוצרים נבואיים רבים, יש לו
חוש מוזר, שהלוואי שהרבנים שלי היו מפתחים, להבנה של מי הם האויבים האמיתיים של ישראל, ולמה. שלא כמו

שטיינברג, האופי של בן-גוריון לא מטעה אותו:

" נראה שפרס וביילין פועלים למימוש דרכיו המעוותות של בן-גוריון. בן גוריון חזה בשנת 1962 'שכל המדינות יתאחדו
לברית עולמית, שלה יהיה כוח משטרתי בינלאומי. כל הצבאות יפוזרו ולא יהיו עוד מלחמות. בירושלים האו"ם יקים

מקדש לכל הנביאים והוא ישרת את האיחוד הפדרלי של כל המדינות'"

כהן מכנה את שאיפותיו של בן-גוריון, שללא ספק תואמות את שאיפותיה של המועצה ליחסים בינלאומיים, "מדינת
העבדים הפגאנית של פלאטו". הוא גם מציין שבן-גוריון היה חבר "המועצה של 300". הוא מסתמך על:

"המונרכיה הבריטית עומדת בראש "המועצה של 300". הם מדגישים את כתביו של ג'ון קולמן. כהן מתעקש: 
המלוכה הבריטית עומדת בראש ועדת ה-300. שושלת המלוכה מככבת בעבודתו של ג'ון קולמן. כהן מתעקש שהמוסד

לעניינים בינלאומיים עומד בראש המועצה ליחסים בינלאומיים של ארה"ב ושל ישראל. במילים אחרות, המלכה אליזבת
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השניה והנסיך צ'ארלס הם אלו שבאמת עומדים בראש תהליך השלים במזה"ת."

בחוגים הנבואיים יש רצון גדול להצביע על משיח השקר. המועמדים המובילים הם המלך קרלוס מספרד והנסיך צ'ארלס
הבריטי. אני הייתי אומר שזה המלך קרלוס אילו שאלו אותי. והשבוע מתאים בדיוק להצהרות מעין אלו. קודם כל הנשיא
הסורי אסד נסע לספרד כדי לפגוש את המלך קרלוס, ואז האפיפיור נוחת בדמשק. סוריה כרגע נמצאת במרכז תשומת
הלב של הסדר העולמי החדש. אני חושב שמציעים לה אימפריה שתכלול את כל המזה"ת עם אמונה אחת ומטבע אחד

שבירתה תהיה דמשק. אך כמובן שבסופו של דבר אותה אימפריה תצורף לאיחוד האירופאי ואימפריות אחרות כדי לייצור
בסופו של דבר ממשלה עולמית אחת. אך אסד לא יתנגד לזה בתנאי שמדינת ישראל תושמד לפני כן.

עם זאת, כהן מקדיש את מחקרו להוכחה שצ'ארלס ומשפחתו הם הספיריטואליסטים של העת החדשה, סוחרי הסמים
והרוצחים שמנסים להשמיד את הנצרות ואת ישראל. הוא מאשים את צ'ארלס האשמות רציניות אך עדיין לא הייתי אומר

שהוא אנטי-נוצרי.

אכן, בספרו, כהן מספק מידע הכרחי על יהודים שפעלו נגד ישראל ע"י סיוע לאויב. הוא חושף דיונים שהתקיימו בין לורד
ויקטור מישקון לשמעון פרס ויוסי ביילין שמטרתם הייתה להכריח את מדינת ישראל לסגת מהשטחים שכבשה. הוא חושף

איך ארמנד המר מימן את הפרויקטים של הסדר העולמי החדש של צ'ארלס, האוניברסיטאות העולמיות המאוחדות.
ושימו לב לתגלית המפתיעה של כהן, שנמצאה ע"י אחד המקורות הרבים שלו:

"אפשר לראות דוגמא לשיתוף פעולה בין שטנים יהודים וגויים, כשהשליח של הנסיך פיליפ מאנגליה, מרטין פלמר ועוזרו
של אדגר ברונפמן, הר' ארתור הרצברג, יצאו בהכרזה משותפת באו"ם בשנת 1989 על רצונם לייסד קרן לספרות קדושה

שמטרתה חידוש הסגידה לאימא אדמה."

כהן מאמין שצ'ארלס והותיקן זוממים יותר מרק "להחזיר את העולם לסדר האירופאי הישן בו שלט האפיפיור על התחום
הדתי והקיסר על התחום החילוני". אם זאת התוכנית, אני מציע לכהן שישקול את האפשרות שדווקא המלך קרלוס הוא

משיח השקר האמיתי.

ברור לגמרי שאני לא תומך באף אחד מהספרים. לשני הסופרים יש אינטרסים שהם מנסים לקדם. ועם זאת, הנחישות
שלהם מספקת לנו אינפורמציה הכרחית להבנת המניפולציות הסודיות העמוקות נגד ישראל. עכשיו נסדר את הכל

מבחינה אובייקטיבית.

היהודים אכולי האשמה של הסדר העולמי החדש

שמעון פרס ויאסר ערפאת חלקו במה בכנס הכלכלי העולמי בדאבוס, שווייץ. נכח שם עיתונאי יהודי בשם, תומס פרידמן.
אחרי שערפאת קילל את ישראל והפגין שנאה ארסית ופרס לחץ את ידו, פרידמן היה מזועזע. הוא אמר לכתב הכלכלי של

ישראל, סטפן פולסקר: "לא יהיה לכם שלום עד שערפאת יירד מהפרק."

וואו!! איזו תגלית מדהימה גילה תומס פרידמן, המומחה של הניו יורק טיימס לענייני המזה"ת שבילה את השנתיים
האחרונות בפגיעה במעמדה של ישראל בארה"ב.

באותו יום הייתה תגלית אמיתית באתר הישראלי: www.debka.com . הכותבים שם מציינים שלא משנה מה ערפאת אמר
ובפני מי הוא דיבר, העניינים האמיתיים מתרחשים מאחורי הקלעים "בפגישות האקסקלוסיביות של קבוצת בילדרברג."

כתוצאה, מספר אנשים שלחו לי לוח שידורי הטלוויזיה האמריקאית. מסתבר שחבר המועצה ליחסים בינלאומיים דניאל
פייפס, מחבר שני "ספרי קונספירציה" הולך לחשוף בתוכנית ב"ערוץ ההיסטוריה" שיש אנשים פרנואידים שמאמינים

שארגונים כמו...

"... חברת העצמות והגולגולת, המועצה ליחסים בינלאומיים (CFR) וקבוצת בילדרברג, זוממים מזימות נגד התושבים
של העולם."

נמצאת לפני רשימת החברים המעודכנת של המועצה ליחסים בינלאומיים. פייפס נמצא ברשימה וכן תומס פרידמן. אני
מזכיר לאלו ששכחו, תומס פרידמן ודוד שיפלר היו שני כתבים שהעיתון ניו יורק טיימס שלח לישראל בשנות ה80. שיפלר

הגיע ראשון, אך הוא היה פחות מוכשר מפרידמן, אולם, שיפלר הוא שסיפק לפרידמן את כל הקשרים בארץ ביניהם
דמויות "דוד תום" ישראליות, כמו למשל הר' דוד הרטמן שנהנה מהפרסום ורץ לספר לכתבים בדיוק מה שהליברלים

הרדיקלים בניו יורק רוצים לשמוע.

שיפלר ופרידמן שניהם כתבו ספרים על ניסיונם ככתבים במדינת ישראל. לאף אחד מהספרים לא היה קשר אמיתי
למדינה, והספר של שיפלר נכתב עם כוונות זדון. אך שני הכתבים זכו בפרסי פוליצר על ספריהם. הם תיארו את מדינת

ישראל כמדינה שונאת את שלטון הליכוד שבה ושאזרחיה כמהים ליחסים קרובים עם שכניהם הערבים.

הספר של פרידמן, "From Beirut to Jerusalem" גרם הרבה יותר נזק כיוון שהוא היה קריא. בספר פרידמן יוצר
מחדש את המזה"ת כניו יורק קטנה מלאה באנשים טובים עם לב זהב. עם קצת הבנה וויתורים מצד ישראל, מדינת

ישראל יכולה להפוך לרובע לונג איילנד שבעיר ניו יורק ולבנון יכולה להפוך לרובע קווינס. הנזק נגרם מכיוון שפרידמן
התמקד על הויתורים הישראליים ולא ציין את הברבריות הפרימיטיבית של השכנים של ישראל.

אולם, מאז ועידת דאבוס האחרונה פרידמן מצטער על כל מה שכתב. זה לפחות מה שחבר המועצה ליחסים בינלאומיים,
דניאל פייפס כותב בג'רוסלם פוסט.

אך בואו נחכה רגע לפני שננתח את ההתנצלות האומנותית הזו. קודם בואו נבחן את העולם האמיתי. במקרה אתמול
סיימתי לקרוא יצירת מופת אמיתית: "Europe's Full Circle-Corporate Elites and the New fascism", שנכתב

ע"י סופר כלכלי, רודני אטקינסון. זאת חשיפה שפויה של קבוצת בילדרברג ובנות בריתה במוסד המלכותי לעניינים
בינלאומיים בלונדון ובמועצה ליחסים בינלאומיים (CFR) בניו יורק. הסופר מסכם שהקבוצות האלה מסורות להשלמת

התוכנית הכלכלית שהתחילו הנאצים ושותפיהם בותיקן ובאירופה. האמצעים הם אמנת מאסטריכט. הרשו לי לצטט את
אטקינסון:

" האיחוד האירופאי מבוסס בדיוק על אותם מבנים סוציאליים וכלכליים כמו ה 'קהילה הכלכלית האירופאית' שאותה יזמו
בשלטון הנאצי. השיטה האנטי-דמוקרטית לכפות את המשטר האירופאי על בריטניה, ע"י חוק האמנה, הנהגות וכללים

שעוקפים את הפרלמנט- זהה לחוקי החירום של ממשלתו של היטלר בגרמניה... אמנת רומא שייסדה את הקהילה
האירופאית , טופחה בפגישות של בילדרברג"

אטקינסון בנחמדותו הרבה מספק לנו רשימה של כל הנוכחים בכנס האחרון של קבוצת בילדרברג, שדן בגלובליזציה
כלכלית כפויה. ונחשו איזה שם מופיע לצדם של הנרי קיסינג'ר ודוד רוקפלר? הכתב של הניו יורק טיימס , תומס פרידמן,

ולא אחר.

ברור שחבר המועצה ליחסים בינלאומיים דניאל פייפס החליט לפדות את חברו מהמועצה ליחסים בינלאומיים, שבמקרה
גם שייך לקבוצת בילדרברג , העיתונאי המכובד, תומס פרידמן. בהתחשב בזה שפייפס הוא חושף קונספירציות גאה, איך

הוא עושה את זה?

קודם הוא מציג את עמיתו: " תומס פרידמן הוא הכתב שהייתה לו ההשפעה הגדולה ביותר על התפיסה הבינלאומית של
הסיכסוך הישראלי-ערבי". זה אולי נכון, אך עכשיו אנחנו נראה מה יחסו לעניין. " הוא חותם ברעיון לממש את תיאוריית

הגלובליזציה על הקונפליקט". ואוו. הייתכן שהוא שמע את זה בפגישות המועצה ליחסים בינלאומיים-בילדרברג,
במקרה?

" אם הערבים והישראלים יתמקדו בחובת הגלובליזציה, הוא טוען, לא רק שאיכות החיים שלהם תשתפר אלא שמרוב
ההתעסקות בלהרוויח כסף, הם ישכחו לשנוא אחד את השני"
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זה לא רק רעיון מפגר של פרידמן. זה גם החזון של פרס, למזה"ת החדש. וזה לא נראה לכם מקרה מעניין ששניהם נכחו
השנה באותה ועידת דאבוס?

רעיון הגלובליזציה של פרס וביילין, שותפו לפשע, הוא שגרם להם לתת 40,000 רובים לפלשתינאים שהפכו אותם לכלים
לרצח המוני. אך פייפס סולח לפרידמן על חלקו בשפיכות הדמים במזה"ת ואומר: "לאחרונה, פרידמן התעורר והבין את

המציאות במזה"ת", כאילו הגישה של "מוטב מאוחר מאשר לעולם לא" עובדת במקרה הזה.

אך גם זה בסדר כיוון ש:

לטובתו של פרידמן ייאמר שהוא מכיר באמת בהטעיה שלו... עצוב יותר אך חכם יותר, תומס פרידמן לומד אמת עמוקה
יותר על המזה"ת. זהו אחוז אחד בו פוליטיקה עולה על כלכלה"

אז סיימנו עם אקורד נעים. מספר אחת בעולם בתעמולה נגד ישראל מצטער. הוא טעה לאורך כל הדרך, ותודה לחברו
ללשכה פייפס, אנחנו כולנו נודה לו על ששינה את דעתו, אפילו אותם יהודים שמתאבלים על יקיריהם יודו לו על שסוף -

סוף הוא ראה את האור.

נחזור לרשימה של בילדרברג שמביא אטקינסון. מה שהפתיע אותי היה המיעוט של יהודים ברשימות של בילדרברג.
הרוב המוחלט של החברים הם מצפון אירופה. ללא ספק הם יהודים שאיבדו את הכיוון שלהם והם זוממים ליצור ממשלה

גלובלית בנוסחה הנאצית. נוכחותו של פרידמן משכנעת שישנם אחרים שמשמשים רק כטיפשים שמקדמים אינטרסים
שהם עצמם היו עיוורים מכדי לראות את האמת מאחוריהם.

התוכנית המוצלחת של הפחדנים

ראש האיחוד האירופאי, חאווייר סולאנה הופיע בישראל ב-24 ביולי ורץ היישר לתוך זרועותיו של המרגל של אירופה
בקבינט הישראלי, שמעון פרס. ומכיוון שסולאנה ואירופה הם כ"כ משעממים אף אחד לא שם לב למשמעות האיומה של

הפגישה.

למזלנו, עורכת דין, קונסטנס א. קמבי, עוקבת אחרי סולאנה. היא כותבת:

" מאז שד"ר סולאנה נכנס לתודעתי ב-22 בנובמבר 1995, אני עוקבת אחריו מקרוב. מאז אני אוספת את כל הידיעות
האפשריות על מעשיו הראשונים. את הכל שמרתי על דיסק. הדרך הטובה לשדר אותם היא דרך ה- CD-ROM . ערכתי
סרט וידיאו אינפורמטיבי, ואני שוקדת על כתיבת ספר עליו. מכיוון שאני עוסקת בעריכת דין במשרה מלאה זה לא קל.
אכן פגשתי אדם בשם דניאל סימן, ראש אגף התקשורת הבינלאומית, במחלקת התקשורת הממשלתית במשרד ראש

הממשלה ( אז ברק ), במפגש של קניית אגרות חוב למען ישראל בסתיו האחרון. הכתובת שלו היא רחוב הלל 37,
ירושלים 94581. הטלפון: 972-2-623-3389/90. פקס: 972-2-623-3388. אתר האינטרנט: www.gpo.gov.il. הצלחתי

לצוד את תשומת לבו באותו ערב, לגבי חאווייר סולאנה. הוא ידע על האיחוד האירופאי ועל הנזק שהוא גורם, אך הוא לא
ידע הרבה על סולאנה, אבל הוא רצה לדעת את כל מה שיש לדעת. הוא הציע להשיג לי מכתבי המלצה לתקשורת אם אני
אבוא לישראל. אני מאמינה שיתכן שהוא לקח ללבו את מה שאמרתי לו על סולאנה והוא עשוי להיות בעל קשרים טובים.
אמרתי לו שהוא וכל שאר הישראלים היו עושים בשכל אם הם היו יודעים על סולאנה כמו שהם יודעים על היטלר. למרבה
הצער נדמה שסולאנה חכם וערמומי פי עשרה מהיטלר, והוא נראה מבחוץ הרבה פחות מפחיד. אך כשמסתכלים מקרוב

גם הטלפיים של סולאנה נראות.

הגישה של הגברת קמבי היא לבחון את מה שסולאנה אומר לערבים ומה הם אומרים עליו. היא שלחה לי כמה דוגמאות.
הרשו לי להוסיף כמה הערות:

נדרשת מעורבות רחבה יותר של האיחוד האירופאי בתהליך השלום במזה"ת

(WAM) סוכנות החדשות של האמירויות

פורסם ביום חמישי 24 במאי 2001. 10:12:26 בבוקר.

אבו דאבי- עיתון של האמירויות הערביות המאוחדות מביע תקווה שהאיחוד האירופאי יגלה מעורבות גדולה יותר בתיווך
בסיכסוך הישראלי-פלשתינאי, בטענה שהמעורבות האמריקאית רק הזיקה למאמצי השלום.

"חדשות המפרץ"- האיחוד האירופאי מתחיל לגלות עניין רב בקונפליקט הישראלי-ערבי. הוא מקבל את דו"ח מיטשל
ומוכן לסייע לשני הצדדים.

"ראש האיחוד האירופאי, חאווייר סולאנה, היה אחד מחברי ועדת מיטשל שניסחה את הדו"ח, והוא סייר בכל האזור
ונפגש עם גורמים רשמיים בשני הצדדים. האיחוד האירופאי הוא אחד התורמים הגדולים לרווחה הפלשתינאית ויש לו

אינטרסים כלכליים נרחבים וקשרים באזור."

*** בואו נקלוט את העוצמה של הדברים. סולאנה היה חבר בועדת מיטשל שאת ממצאיה רק ישראל קיבלה, ומאז היא
סבלה יותר מ-700 התקפות טרור. ועם זאת סולאנה אומר לערבים שהמעורבות האמריקאית היא שהזיקה למאמצי

השלום שלהם. זאת אומרת שמיטשל, המתווך האמריקאי, הזיק לערבים, אך סולאנה שעבד בצמוד איתו בכתיבת הדו"ח
של הועדה, לא הזיק לערבים. או שסולאנה הוא סוכן כפול שנועץ סכין בגב של האנשים שהוא עובד איתם, או שהוא פשוט

מבצע תפקיד שהוטל עליו, להציג כאילו האיחוד האירופאי וארה"ב לא תיאמו עמדות לגבי המדיניות במזה"ת. אנחנו
יכולים רק לנחש שאם מיטשל דרש מישראל הפסקת אש חד צדדית שמאפשרת לאש"ף לרצוח ביתר קלות, לאיחוד

האירופאי היו אותן הדרישות. ***

"הפלשתינאים רוצים מעורבות רחבה יותר של האיחוד האירופאי בתיווך בסיכסוך עם ישראל. כולם יפיקו מזה תועלת.
המעורבות המוגזמת והפרטיזנית של ארה"ב גרמה בעיקר להחמרת המצב. אין לפלשתינאים סיכוי לקבל תנאים הוגנים,

כיוון שהמתווך, כפי שברור לכל, משוחד ולגמרי לא אובייקטיבי.

הגישה של האיחוד האירופאי למצב הייתה מאז ומעולם אובייקטיבית ומאוזנת, והיא מתבססת על החלטות האו"ם מספר
242 ו-338. האיחוד האירופאי קרא גם להקפאת ההתנחלויות.

תפקיד מרכזי וישיר יותר יאפשר לאיחוד האירופאי לבטא את כוחותיו ולהתנתק מהצל של ארה"ב. הוא עשוי להביא איזון
לדיפלומטיה של השיחות וכך אולי לספק את פריצת הדרך לה כולם מייחלים", כך כותב העיתון.

***עכשיו אנחנו רואים איך סולאנה עבד על הערבים. הוא שכנע אותם שהיחס של האיחוד האירופאי לישראל הוא פחות
משוחד מהיחס האמריקאי, ושהוא יכול ללחוץ על ישראל יותר להגיע לויתורים. כשסולאנה מותיר רושם כזה, הוא עובד גם
על ישראל. הישראלים אומרים לעצמם שברור שארה"ב חברה טובה בהרבה מהאיחוד האירופאי... אותה אמריקה שיצרה

וקידמה את דו"ח ועדת מיטשל, שבה סולאנה נטל חלק פעיל. באו נראה עכשיו מה סולאנה אמר לסורים***

אל-אסד נועד עם סולאנה

סוריה האיחוד האירופאי, פוליטיקה. 5/2/2001

הנשיא הסורי בשאר אל- אסד קיבל ביום שני בארמון אל שעב שבדמשק משלחת שבראשה ראש המועצה ליחסי חוץ
וביטחון של האיחוד האירופאי, חאווייר סולאנה.

בפגישה נכח גם שר החוץ פארוק אל-שרע. הדיונים היו סביב המצב בשטחים הערבים הכבושים והשמדת העם שישראל
מבצעת נגד הפלשתינאים.
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הנשיא הדגיש את החשיבות של שמירה על הקריטריונים הברורים של תהליך השלום במזה"ת שנקבעו בנוסח מדריד
והכרעות הלגיטימציה הבינלאומית, וכך להשיג הסכם שלום הוגן ומוסכם.

אל-אסד גם ציין את התפקיד הפעיל של האיחוד האירופאי בתהליך השלום. ההחלטה הסופית הייתה המשך המגעים בין
סוריה והאיחוד האירופאי. סולאנה הצהיר בפני SANA מיד אחרי הפגישה עם אסד שהדיונים היו מאוד חיוביים

ומועילים."

*** סולאנה נפגש עם הנשיא הסורי ושר החוץ הסורי והם דנו בהשמדת העם שישראל מפעילה על הפלשתינאים. האם
הוא טען בתוקף שהשמדת העם היחידה באזור היא זו שהפלשתינאים מתכננים לישראל? האם הוא מגנה את הרצח

הסדרתי של חפים מפשע בידי אש"ף? לא. הוא רואה את הדיונים שלו עם אסד, כמועילים. ***

הוא אמר שהדיונים שלו עם הנשיא אסד התייחסו למצב באזור וליחסים בין האיחוד האירופאי לסוריה.

הוא הוסיף: " אני מאוד מרוצה. ואני משתוקק לחזור לדמשק כדי להשלים את השיחות."

הוא ממשיך: "אנחנו, האיחוד האירופאי, מנסים בכל יכולתנו לעצור את מעגל האלימות וליצור תנאים שיאפשרו חזרה
לדיונים מועילים." סולאנה שנמצא כעת בסבב בחמש מדינות והרשות הפלשתינאית העיר שהיו לו פגישות "טובות

ומועילות" עם הנשיא אל-אסד שהתמקדו גם במו"מ על הסכם איגוד בין סוריה לאיחוד האירופאי.

"הייתה לי פגישה מאוד מוצלחת עם הנשיא... אני חושב שקלטתי תמונה אמיתית של הגישה של סוריה למצב באזור"

***תראו מה סולאנה מציע לסוריה; שותפות באיחוד האירופאי, עם כל ההטבות שבהצטרפות למועדון. אך למה שהאיחוד
האירופאי יקבל את סוריה כשותפה זוטרה? בגלל התרומות העתידיות שלה לרווחת היבשת האירופאית? כדי להפיץ את

שיטותיה המוצלחות לשמירה על זכויות הפרט, בכל העולם? ולמה שסוריה תסכים, אם לא משום שהאיחוד האירופאי
הציע לה הצעה מאוד ספציפית וברורה שנוגעת לישראל? מעניין, מה היה יכול להיות הסיכום ביניהם?***

באותו יום שני הנשיא הסורי קיבל בארמון אל-שעב את הפטריארך של אנטיוכיה של האורתודוכסיה היוונית המזרחית,
פטריארך זאקא איואז הראשון ואת הפטריארך של אנטיוכיה של האורתודוכסיה הסורית, הנשיא העליון של הכנסיה

הסורית בעולם, הפטריארך איסאדור באטייקא, סגנו של הפטריארך של הקתולים היוונים. הפטריארכים הביעו את "
הערכתם הרבה למנהיגות הנבונה של הנשיא, למדיניות הלאומית שלו ולמאמציו למימוש אחדות ערבית אל מול

האתגרים הנוכחיים".

***הייתכן שסולאנה הבטיח לאסד להוציא את היהודים מהעיר העתיקה בירושלים ואסד כ"כ התרגש והוא לא היה יכול
להתאפק ולא לבשר את החדשות הטובות לפטריארכים הנוצרים שלו?***

ברגע זה ממש כמאתיים לוחמים אירופאים מהכיתה האוקראינית לומדים את מבנה העיר ירושלים. מספר מכותבים שלי
ראו אותם מסתובבים בעיר העתיקה בירושלים. שרון כביכול מתנגד לנוכחות של חיילי האו"ם במדינה בזמן שהוא יודע

שהם כבר מסתובבים בארץ. נמסר לנו שהוא מעדיף להזמין משקיפים מה-CIA, כאילו שהם לא מתכוונים לתאם תוכניות
רצחניות נגד ישראל עם חיילי האיחוד האירופאי.

אתמול המתיישבים הופללו, ובצורה רצינית. השב"כ שתל שלוש פצצות במכוניתו של חבר "כך" לשעבר, נועם פדרמן.
הופץ השקר שהוא מתכוון להשתמש בהם נגד ערבים. הוא נהג בחכמה והאשים את השב"כ אך זה לא מנע מהם מלממש

את זממם. אחר כך, שלושה ערבים, כולל תינוק, נורו למוות בכביש ליד חברון וה"ועדה לביטחון בכבישים" נטלה
אחראיות. אותה קבוצה היא גם כן פרי עבודתו של הפרובוקטור של השב"כ, אבישי רביב, בראשית שנות ה-90. ומובן

שהשב"כ שכח לגמרי מקיומה, ולכן האשים את "כך" ברצח.

הכל מסתדר: החיילים של האיחוד האירופאי באים, ה-CIA בדרך לכאן, בכוחות גדולים וחזקים יותר, כדי "למנוע
אלימות" ע"י פינוי המתיישבים "האלימים" מבתיהם, החל ממתיישבי חברון וכלה במתיישבי ירושלים.

אולם, יש נקודת תורפה אחת בכל התוכנית הזו. יש פגם אחד בתוכנית המוצלחת הזו. רצח רבין. בעקבות החנינה
שהעניק הנשיא קצב למרגלית הר-שפי קם לתחייה הרצון לדעת את האמת על רצח רבין. הנה שני דיווחים ברדיו ששלחו

אלי מכותבים שלי:

אתמול ברדיו היה ראיון עם נכדו של רבין, בעקבות השחרור של מרגלית הר-שפי. הנכד חשף שללאה רבין היו שאלות
ותהיות משלה לגבי הרצח אך היא פחדה לפתוח תיבת פנדורה.

היום, 18/7/01 , בתוכנית הרדיו של ז'וז'ו אבוטבול, כתב ישראלי מבית-אל עלה לשידור ושיבח את הנשיא קצב על
החנינה שלו להר-שפי. אותו כתב המשיך וטען שלפי פרוטוקול של הקבינט שנחשף זמן קצר אחרי הרצח, אך נאסר

לפרסום נוסף כמעט מיידית, חבר בכיר מאוד בקבינט הציע " שיש צורך לביים התנקשות פוליטית" כדי לקדם את הסכמי
אוסלו. הכתב אמר שהפרוטוקולים האלו היו חשופים למשך יום-יומיים אך אחר-כך הם נאסרו לפרסום לגמרי ע"י

הממשלה והשב"כ, ולכן הם לא פורסמו בתקשורת הכללית. אך עם זאת, יש בידיו עותק של הפרוטוקולים. הוא המשיך
ואמר שלציבור מעולם לא ניתנה ההזדמנות לדרוש חקירה אמיתית של רצח רבין ולמרבה הצער הרוצח עדיין מסתובב

חופשי. בשלב הזה ז'וז'ו קטע את דבריו, באמצע השידור.

ברור לנו לגמרי שאותו חבר קבינט הוא שמעון פרס. אותו אדם שהיום חייך וחיבק את סולאנה. 
אם תיחשף האמת על רצח רבין, פרס וכל חבריו "פעילי השלום" שהביאו את ישראל לסכנה קיומית, יפלו ובגדול.

ושימו לב מי דרש שהאמת תצא לאור! תיזכרו בתאריך 24 ביולי, באותו יום העיתון ג'רוזלם פוסט, אחרי שש שנות
שתיקה מפוחדת, מגלה קצת כבוד עצמי. הפיסקה האחרונה במאמר המרכזי מסתיימת כך:

ברור כעת שכל המהומה סביב החנינה למרגלית הר-שפי הדגישה כמה עובדות, שרצח רבין עדיין רודף את הציבור
הישראלי. עדיין יש שאלות רבות סביב רצח רבין שנשארו פתוחות, למשל תפקידו של סוכן השב"כ הפרובוקטור, ושאלות

אלו מונעות מהפצע של רצח רבין להגליד ולהירפא בצורה אמיתית. אין ספק שרביב מואשם בפשעים חמורים בהרבה
מהר-שפי ועם זאת הוא אינו עומד לדין.

משפט רביב עשוי לענות על שאלות פתוחות רבות בנוגע לרצח כמו מי ידע מה ומה הם ידעו. כדי שהציבור הישראלי יוכל
באמת להתאחד יש צורך להתמודד עם הפשע הנורא שקרע את העם, וכדי להתמודד עם אותו הפשע יש צורך קודם

לענות על השאלות הפתוחות שנותרו בנוגע לו. נקווה שבהירות זו תושג במהירות ובמיידיות.

בפעם הראשונה מאז רצח רבין אנחנו מצדיעים לג'רוזלם פוסט...כולנו חוץ מפרס, סולאנה, גילון וחבורתם.

מה עומד מאחורי הגינוי האמריקאי

האכזריות שבגינוי האמריקאי לפעולת החיסול של ששת מנהיגי החמאס בשכם באה לכמה יהודים בהפתעה. הגינוי נמסר
ע"י יהודי שמכר את עצמו ששמו ארי פליישנר. הוא צווח בקול של נערה כפרית מעוצבנת ש"הפסקת אש היא הפסקת אש

היא הפסקת אש". ממשל בוש מעלה ספק על הזכות של ישראל להגן על עצמה. ברור שהשאלה היחידה שהבית הלבן
היה צריך לשאול היא: "למה דחיתם את זה עד עכשיו?"

בהתחשב בזה שהמבצע היה הצלחה צבאית גדולה, למה בוש ממהר לגדוע באיבו כל ניצן של אינדיקציה שממשלת שרון
מאסה ברוצחים של החמאס? הייתכן שזה בגלל שהחוליגנים בבית הלבן לא מעונינים בהמשך הקיום של מדינת ישראל?

לא כל יום אדם מקבל שיחת טלפון ופקס מחבר המטה הכללי של הצבא האמריקאי. השבוע אלוף משנה בדימוס
Secretary of Defense Civilian Service :א.ב.קופט, חבר לשעבר במטכ"ל הצבא האמריקאי, בעל העיטורים
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Medal, Joint Meritorious Unit Award, The Bronze Star , יצר איתי קשר ומסר לי אינפורמציה כ"כ מפחידה
שרוב קוראי ידחו בשל מנגנון הדחקה פסיכולוגי. זה לא רעיון חכם. אני מצטט חלקים מתוך הפקס שנשלח לי.

אלוף משנה קופט מוסר שהממשל האמריקאי מודע לגמרי לדמיון של השנים 1939 ו-1999 מבחינת מדיניות הרייך
השלישי, שהאיחוד האירופאי והסדר העולמי החדש מפעילים נגד ישראל. התוכנית כוללת:

... צורך בשוטרים/חיילים ההכרחיים לביצוע התוכנית של שואה שניה, כמו בשנים 1939-1945. אותה הרוח שהביאה
לרצח של יותר משישה מיליון יהודים לפני שישים שנה, חיה וקיימת היום בארה"ב.

בתאריך 28 ביוני 2001 האלוף משנה קופט שמע על:

דיווח אמיתי על תוכניות לאפשר ליחידות של חיילי האו"ם לפטרל בנמלי התעופה הבינלאומיים של ארה"ב במידה ותהיה
מלחמה ערבית-ישראלית במזה"ת.

החיילים האלה יפעלו גם בתשעה נמלי תעופה אירופאים. תפקידם יהיה מניעת חיילי מילואים ישראלים מלחזור לתפקידם
בישראל. האו"ם ימנע גם מספינות נושאות חיילים ישראליים מלהפליג.

בקרוב האו"ם יקבע שציונות היא גזענות... יאשר שההתנחלויות הן פשע נגד האנושות ויזהה את העם היהודי עם תנועות
כמו של היטלר וסטאלין... כשתפרוץ המלחמה, המוסלמים יזרעו הרס בארה"ב, ויהודים שינסו לצאת מארה"ב מכל סיבה

שהיא, כולל סיוע למדינת ישראל הנצורה, ייעצרו בנמל התעופה.

כל האינפורמציה הבא נמסרה לי מקצין מבצעים של הצבא האמריקאי, סרן בצבא האמריקאי, בחיל האוויר האמריקאי.

אם יש מישהו שמפקפק שמתוכננת שואה שניה, שישים לב איך מכינים את אירופה לאנטישמיות שכמותה לא הייתה כבר
ששה עשורים. בעיני התקשורת האירופאית, ישראל לא עושה שום דבר טוב, וכל צעד להגנה עצמית מוצג כברבריות.

לפני ששה עשורים הכפריים האכזריים של קרואטיה, ליטא ופולין שימשו כלי בידי הנאצים לרצח יהודים. הפעם, מסיתים
את הערבים, גם הם בורים כמו אותם האיכרים, כדי שיטפלו בסאדיזם.

מי אחראי לפרובוקציות נגד ישראל? ושוב, צריך להסב את תשומת הלב אל ממול לותיקן, אל המטה הכללי של החברה
של ישו, הידועה בשם הישועים, שם נמצא את התשובה. הדיווחים הבאים נשלחו אלי ממספר מכותבים, אך בעיקר

מאישה נבונה מטורונטו שלא רוצה בחשיפה. התמורה היחידה שלה היא בטחון ישראל.

היא כותבת:

נראה לי שאתה תתעניין בעובדה שג'ורג' טנט וג'ורג' מיטשל שניהם בוגרי אוניברסיטת ג'ורג'טאון.

שני האנשים שאחראים למצוקה של ישראל, שניהם למדו באוניברסיטה הישועית בג'ורג'טאון. כמה מפתיע לגלות שגם
המלך קרלוס של ספרד והנסיך פליפה, הם בוגרים מכובדים של אותה האוניברסיטה.

(http://www.nato.int/docu/speech/1996/s960220a.html)

בפיסקת הפתיחה של דבריו של חאווייר סולאנה לסטודנטים באוניברסיטה הוא ציין את הקשרים ההדוקים של ארצו עם
האוניברסיטה, החל בלימודיו של הנסיך פליפה באוניברסיטה וכלה בקבלתו של המלך קרלוס את התואר ד"ר כבוד

מטעם האוניברסיטה.

ואלו קשרים יש למלך קרלוס עם הנשיא בוש!

לא מצאתי את התמונה שפעם נתקלתי בה של הנשיא בוש האב, והמלך קרלוס על מדרגות הארמון ב-14 בנובמבר
2000. אולם, כן מצאתי כתבה קצרה מהוושינגטון פוסט שמוכיחה את אותו הדבר.

מצאתי את הידיעה הזו בתזמון מאוד מעניין, מיד אחרי הבחירות בארה"ב, בזמן כל הבלגאן שנוצר בספירת הקולות, עוד
לפני שבוש הוכרז סופית כנשיא. מעניין גם שהיה איתו נורמן שוורצקופף. התזמון הוא זה ששבה את תשומת לבי. תהיתי
אם זו הייתה פגישה שמטרתה תכנון השלמת תוכנית הסדר העולמי החדש שהתחילו לבצע בזמן ממשלתו של בוש האב,

ומתכננים לסיים בזמן כהונתו של בוש הבן.

(http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A14414-2000Nov13.html)

אל תשימו לב לכל אותם סלבריטאים שמאיימים לעזוב את ארה"ב אם בוש ייבחר כנשיא. אביו של בוש, הנשיא
האמריקאי, כבר עזב את ארה"ב בפועל. בוש האב בילה את השבוע האחרון בספרד בציד חוגלות אדומות רגליים עם

המלך קרלוס, הגנרל בדימוס נורמן שוורצקופף ומאמן קבוצת הכדורסל לשעבר של אוניברסיטת אינדיאנה, בובי נייט. הוא
מתכנן להיפגש היום עם הוד מעלתו וראש הממשלה של ספרד, חוזה מריה אזנר.

"אנחנו לא אמורים לדון בזה"

עכשיו שימו לב לידיעה הבאה מתוך הג'רוזלם פוסט, ותתחילו להבין איך הישועי האיטלקי, המלך חואן קרלוס מתמרן את
המנהיגות היהודית בשביל הגנרל הישועי העליון, "האפיפיור השחור" של הותיקן.

ערפאת נכשל בניסיונותיו להשיג תמיכה להכרזת מדינה פלשתינאית

במסיבת עיתונאים שהתקיימה אתמול במדריד, אמר בן-עמי, שגריר לשעבר לספרד, אחרי פגישתו עם ראש המחלקה
ליחסי חוץ באיחוד האירופאי, חאווייר סולאנה, שהוא מעוניין שהמלך הספרדי חואן קרלוס ישמש בתפקיד מתווך בשיחות

בין ישראל לארצות ערב לגבי עתידה של ירושלים.

"ביקשתי מפיקה שישפיע על המלך קרלוס שינצל את קשריו הטובים עם מדינות ערב כדי להביא להתקרבות בנושא
ירושלים"

עכשיו שימו לב איך המנהיגות האיטלקית מתכמנת את המנהיג הערבי החזק ביותר כדי שיסכים לכניסת חיילי נאט"ו/
האו"ם/ האיחוד האירופאי לתוך ישראל:

שיחות של מצרים ואיטליה על משקיפים, שומרי שלום, בשטחים הפלשתינאים

מצרים-איטליה. פוליטיקה. 7/28/2001

איטליה פתחה במגעים אירופאים ובינלאומיים בעקבות השיחות שהיו לנשיא המצרי חוסני מובארכ עם ראש הממשלה
האיטלקי סילביו ברלוסקוני לגבי שליחת משקיפים בינלאומיים לשטחים הפלשתינאים..

בשיחותיו של שר החוץ המצרי, אחמד מאהר, עם עמיתו האיטלקי, רנאטו רוגיורו, נושא הדיון היה שליחת משקיפים
לאזורי העימות.

רוגיורו אמר שלאיטליה יש ניסיון רב בשמירה על שלום משום שהיא השתתפה במבצעים רבים כאלה מטעם האו"ם
ונאט"ו.

פרשנים אומרים ששיחות מובארכ-ברלוסקוני היו משמעותיות להנהגה האיטלקית החדשה.

נחשו מי נמצא עכשיו בפגישה עם האפיפיור כדי לתכנן רצח המוני של יהודים?

האפיפיור את פוגש ערפאת הפלשתינאי המנהיג

http://www.nato.int/docu/speech/1996/s960220a.html)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A14414-2000Nov13.html)
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המנהיג הפלשתינאי, ערפאת, פוגש את האפיפיור

הנשיא הפלשתינאי, יאסר ערפאת, יוצא לביקור ברומא בימים רביעי וחמישי והוא יפגוש את האפיפיור יוחנן פאולוס השני.

מקורות ברומא מדווחים שהמנהיג הפלשתינאי הולך לפגוש גם את הנשיא האיטלקי, אזגליו קיאמפי, את ראש הממשלה
האיטלקי סילביו ברלוסקוני , ואת שר החוץ האיטלקי, רנאטו רוגיורו, כדי לדון איתם על המצב במזה"ת.

הנשיא ערפאת נמצא כרגע במרוקו במהלך סבב במדינות הערביות שמטרתו השגת תמיכה ברעיון המשקיפים
הבינלאומיים שיעזרו לשקם את הפסקת האש המופרת בין ישראל לפלשתינאים.

הנשיא ערפאת אמור להגיע לבירה האיטלקית ביום רביעי בערב ולפגוש את האפיפיור ביום חמישי בבוקר.

אנשי הסדר העולמי החדש מצהירים שהם הולכים ליצור עולם בו תשלוט דת אחת שבירתה תהיה בהר הבית בירושלים,
וכך מבטיחים הרמוניה דתית בינלאומית אם אתה לא רב במקרה...

איך זה הגיוני שערפאת הולך לפגוש את האפיפיור בנוסף לפגישתו עם הארכיבישוף של קנטרברי ועם הקרדינל של
אירלנד?

(http;/www.jpost.com/Editions/2001/07/31/News/News.31549.htm)

במסיבת עיתונאים שהתקיימה אחרי פגישותיו עם ראש הממשלה אריאל שרון ויו"ר הרשות הפלשתינאית, קארי יצא
מגידרו כדי לשבח את שניהם.

ומה הייתה המטרה הראשונית של הפגישות האלו?

(http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/day/010727/20-01072715.html)

דו"ח האיחוד האירופאי: המתנחלים מוכנים לפינוי ההתנחלויות

ישראל-פלשתינאים. פוליטיקה. 7/27/2001.

דו"ח סודי של האיחוד האירופאי..............

ולא רק ממשלת ישראל משתפת פעולה במזימה נגד המדינה היהודית. שימו לב לפגישה של נתניהו עם אסד שהתקיימה
ע"פ בקשת ראש הממשלה הספרדי.

Actualite Juive נכתב ע"י ז'אן-ז'אק ביטון ב26 ביולי בעיתון הפריסאי

מונקו- בנימין נתניהו פגש את הנשיא הסורי בשאר אל-אסד ביוזמה של ראש הממשלה הספרדי חוזה מריה אזנר שאירגן
את הפגישה באמצעות שיחות טלפוניות. פגישה פרטית בין נתניהו ואסד התקיימה במלון הרמיטאג' ביום ראשון ה-27

ביוני.

נמסר שהפגישה הסודית הייתה בנושא נסיגה ישראלית מרמת הגולן.

איי, איי, איי, הספרדים מתכננים אינקוויזיציה שניה, בדיוק כמו שעשו מוקדם יותר במאה הזאת. ולא ברור שהם מנצלים
את המנהיגים היהודים המושחתים כדי להשמיד את העם היהודי?

אפקט כדור השלג, גלי הגאות

הפרק הקודם כלל מידע מפחיד שסיפק לנו חבר מטכ"ל הצבא האמריקאי, אלוף משנה אל קופט. אפקט כדור השלג הביא
לפגישה אישית שלי עם מלח בצוללת של בצי האמריקאי שהביא לי מידע עוד יותר חשוב על אדם עוד יותר בכיר במטכ"ל

האמריקאי, האדמירל וויליאמס אוונס.

אוונס, אדמירל בדרגת 4 כוכבים, חבר בכיר במועצה ליחסים בינלאומיים (CFR), תלמיד רודז' , היה סגן היו"ר של
המטה הכללי האמריקאי בראשית שנות ה-90. בשנת 1990 הוא היה בעל דרגת חמישה כוכבים, באופן זמני, בזמן

שפיקד על הצי השישי במלחמת המפרץ.

האורח שלי אמר לי: "בפעם האחרונה שראיתי אותו תפסתי אותו מנהל מו"מ בטלפון על מכירת חברת "מוטורולה
אירידיום, רשת לוויין גלובלית" לממשלת ארה"ב. כעת הוא מנכ"ל של "טלסדק", חברה ש-25% אחוז ממנה בבעלות של

ערב הסעודית שעוסקת בבניה של רשת סלולרית עולמית באמצעות לוויינים. הוא הבטיח לי שתוך חמש שנים לכל אדם
בכדור הארץ תהיה גישה לרשת הזו. הצבעתי של בעייתיות מסוימת שעולה מניצול המונופול אך הוא הבטיח לי "זה יהיה

טוב בשביל כולם". אפילו האיכר הכי עני יוכל להצטרף. שיחות לכל מקום בעולם יעלו בערך שלושה סנט."'

השיחה נסבה לשימוש בטלפונים סלולריים בישראל כדי לאתר מחבלים פלשתינאים ומנהיגי ההתיישבות היהודית
שסומנו כמטרה. כל כיתת רוצחים יכולה לארוב למטרה שלה, בתוך מרחק של כמה מטרים , אם הקורבן נושא עליו טלפון

סלולרי, וזה הוביל למספר גדול של התנקשויות מוצלחות בשנה שעברה. אפילו אם הטלפון כבוי , מקור אנרגיה פסיבי
מוסתר בתוך הטלפון ממשיך לשדר אותות שאפשר לאתר. העובדה שערב הסעודית בעלת רבע מ"חברת המעקב

החלומית" של אוונס תגרום להרבה סיוטים לביטחון הישראלי.

" ביל אוונס היה הקברניט של הצוללת שלי לפני 20 שנים. כל הצוות החשיב אותו כקצין נעים ודואג. הוא החליט שהוא
ממליץ עלי לקורס קצינים ואני הסכמתי לעשות את הקורס אם הוא מוצע לי. לפני שהוא שלח את ההמלצות שלו

לוושינגטון הוא הזמין אותי לשיחה פרטית במגורים שלו.

אחרי מספר דקות שיחה הוא שאל אותי: " אם ארה"ב תתקוף את ישראל כמו שהיא צריכה, האם אתה תהיה מוכן לשגר
טילי סוברוק נגד ישראל?" טילי סוברוק הם טילים עם ראש גרעיני. אמרתי לו שזה לעולם לא יקרה. הוא ענה שזה דווקא

מאוד סביר. אני אמרתי לו שאלוקים לא ייתן לדבר כזה לקרות. זאת הייתה סוף השיחה. הוא לא המליץ עליי לקורס
קצינים.

"אך במשך השנים שמרנו על קשר. הוא לא אדם שמנדב מידע סתם. הוא אומר רק את מה שלדעתו אני צריך לדעת, אך
הוא אמר לי כמה דברים שישראלים צריכים כבר להבין. הדבר המטריד ביותר היה מיקומו של הצי השישי במלחמת

המפרץ. הגיוני לחשוב שהצי ימוקם ליד ערב הסעודית, בדרך לכוויית. אך לא. הצי של אוונס נשאר כל המלחמה בים
התיכון. שאלתי אותו למה והוא ענה שהספינות שלו הגנו על האזור מפני התערבות האויב במלחמה. שאלתי אותו איזה

אויב והוא אמר: "לוב למשל".

מיותר להגיד שהתשובה הזו לא משביעה רצון. ללוב אין, ומעולם לא הייתה, היכולת הצבאית להתקיף את הכוחות שריכזו
ג'ורג' בוש, קולין פאוול ושאר חבריהם אנשי הסדר העולמי החדש. וגם אם ללוב היה הכוח לעשות נזקים, לא היה צורך

בכל הצי השישי כדי למנוע נזקים כאלה. אולם, חלק מהצי עגן סמוך לחיפה, רחוק למדי מלוב, ורחוק למדי מעיראק.

ישראל קיבלה הוראות שלא להגיב על התקפות הסקאד של עיראק. הפוליטיקאים האחראים למבצע היו שר הביטחון
משה ארנס, חבר הועדה לייעוץ לענייני המזה"ת של המועצה ליחסים בינלאומיים. נעשו כל המאמצים כדי לשמור על

ישראל שקטה ופסיבית, כולל זיוף תוצאות של סקרים, בהם נאמר שהרוב בישראל מעדיף שישראל תשמור על איפוק.

ארנס שיתף פעולה, כך הסביר לי האורח שלי, לא משום שהוא בגד בארצו, אלא בגלל האיום שאוונס יתקיף את חיפה
בטילי סוברוק באם ישראל תגן על עצמה. חיפה הייתה נמחית מעל פני האדמה תוך שניות אם ארנס או ראש הממשלה

שמיר יעיזו לצאת נגד ההוראות של אדמירל הצי השישי, ווליאם א. אוונס, חבר המועצה ליחסים בינלאומיים.

http://www.jpost.com/Editions/2001/07/31/News/News.31549.htm)
http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/day/010727/20-01072715.html)
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"בפעם האחרונה שנפגשנו, הוא כמעט גילה לי משהו באותו סדר גודל. הוא אמר: ' אילו רבין לא נרצח, היה יכול להיות
שלום. היה לו קשר מיוחד עם הנשיא אסד של סוריה, ואסד מחזיק את כל הקלפים החזקים של האזור. מותו של רבין שם

קץ לסיכוי הדיפלומטי הטוב ביותר שלנו.'"

"אמרתי לו: אתה יודע שהמתנקש שהורשע לא באמת אשם ושהקשרים לרצח עוברים דרך פרס וצרפת? הוא ענה
בתמציתיות: 'ראיתי את הסרט, המאבטח של רבין התרחק'"

יצירת מציאות למען הבורים

בתאריך 30 בספטמבר 2000, ילד פלשתינאי בן 12, מוחמד א-דורה מעזה, נורה למוות כשהוא ואביו צמודים לקיר, הוא
נלכד בקרב יריות בין אש"ף לצה"ל. הירי צולם ע"י הטלוויזיה הצרפתית ואש"ף ניצל את המאורע לחומר בעירה למלחמת

הטרור נגד ישראל, ע"י הפיכת הילד לקדוש בינלאומי בכלי התקשורת הבינלאומיים.

מספר רב של ישראלים אחראים, ביניהם יעקב ורקר ויוסף דוריאל, ניגשו לתקשורת והציגו ראיות שבלתי אפשרי שצה"ל
הם שירו בילד. הצילום בוידיאו מוכיח שהוא נורה מלמעלה ומלפנים. חיילי צה"ל היו מאחוריו ולצדו. .

המשמעות של זה היא שאש"ף ירו בילד ואחר כך, במעשה מכוער וציני, ניצלו את מותו עד הסוף. ואולי אפילו חמור יותר:
המחקר של יעקב ורקר מגיע למסקנה שא-דורה שרד את קרב היריות.

למשך 18 חודשים, התקשורת הבינלאומית סרבה לקבל שאש"ף הם שירו בילד. זה הגיע עד למצב שועדת החקירה של
צה"ל הגיעה גם היא למסקנה שהם ירו בילד, והם היו ללעג. בסוף, מפיקה אחת בודדה מהטלוויזיה הגרמנית, אסתר

שפירא, שידרה את הסרט והוכיחה שצה"ל לא היו יכולים לירות בילד.

זה היה רגע נדיר של אמת תקשורתית על ישראל, ושימו לב איך גם מזה מתעלמים. הילד החף מפשע ימשיך להיות
כביכול קורבן של האכזריות הישראלית, ולא משנה מה היא האמת מכיוון שהתקשורת הבינלאומית משרתת את המטרות
של האדונים הפוליטיים שלה. ומטרות אלו הן כמובן הצתת האנטישמיות, במיוחד באירופה, לרמה של האנטישמיות לפני
השואה. אין מקריות בשידורים המעוותים של התקשורת מישראל, ואנחנו נוכיח את זה בעזרת הדיווחים שהתקשורת לא

מדווחת.

אך לפני שנתבונן על התקשורת הבינלאומית, בואו נראה עד כמה גרועה התקשורת בישראל. תדליקו את הטלוויזיה,
תכוונו לערוץ 1, בשעה 19:30 ואתם זוכים לראות מפה של ישראל בלי יש"ע. כן, כן. אותם יהודים בעלי חזון שמנהלים

את הערוץ הממלכתי ושהביאו עלינו את האושר הנפלא של הסכם אוסלו החליטו לחתוך את השטחים הבעייתיים מהמפה,
יחד עם כרבע מיליון יהודים שחיים שם.

ובנוסף, אחד ממכותבי אומר לי שיש צנזורה מיוחדת. ההוצאה לאור שמקושרת למפלגת העבודה, "הקיבוץ המאוחד",
הוציאה לאור מהדורה של הספר From Time Immemorial , (בעברית: "מאז ומעולם") שכתבה ג'ואן פטרס. הספר

הזה הוא ספר שהרשות הפלשתינאית ניסתה בכל כוחה לאסור את הפצתו, כיוון שהוא מוכיח שאין "עם פלשתינאי" עתיק
יומין.

פטרס מאשרת את מה שכל מסייר בארץ במאה התשע עשרה ראה: הפרובינציה הטורקית, שעל שטחה קיימת מדינת
ישראל של היום, הייתה כמעט לא מיושבת, ובמספר המועט של הערים שכן היו קיימות, כמו צפת, טבריה וירושלים, הרוב

היה יהודי. היא מגבה את טענותיהם של התיירים ע"י הבאת מיפקדי תושבים מפורטים שערכו הטורקים והבריטים.
הוכחה מרכזית לטענתה שהעם הפלשתינאי אינו עם היא הקפיצה הגדולה במספר הערבים בארץ אחרי תקופת המנדט.

ערבים הגיעו, אפילו מעיראק הרחוקה, בעידודם של הבריטים שרצו שערבים יתיישבו במושבה פלשתין. רוב הפלשתינאים
של היום חיים בארץ, שהם אומרים שהיא שלהם, לא יותר משמונים שנה.

באותו זמן שהבריטים פיתו את הערבים, בעיקר באמצעים כלכליים, לבוא לפלשתינה, הם גם אישרו את הקמת מדינה
יהודית על אותה האדמה. בדיוק כמו שהם עשו באפריקה ובהודו, הבריטים יצרו בכוונה מצב שיוביל בעתיד לכאוס, וכך

מאפשרים לעצמם המשך שליטה, גם אחרי פינוי כוחותיהם הצבאיים.

מכותב שלי מתייחס:

רציתי את המהדורה העברית של הספר של פטרס והתקשרתי לכל חנויות הספרים בתל-אביב. כל הספרים הוסרו
מהמדפים. אז התקשרתי לקיבוץ המאוחד כדי להזמין עותק. אמרו לי שאין אף עותק של הספר במחסן שלהם והם לא
מתכונים להוציא את הספר לאור שוב, ולא משנה כמה אנשים יפנו אליהם בבקשה. שאלתי למה וענו לי שהספר פוגע

בתהליך השלום.

ואכן, אם המטרה היא יצירת מציאות מעוותת, הספר הזה פוגע במטרה. אך כולם פועלים למען מטרה זו. כאשר נהרגו 12
איש בפיגוע במסעדה בירושלים, ה-BBC בחר לדווח דווקא על הנוכחות של צה"ל בעזה. דיווחים לא רלוונטיים גרועים

כמו התעלמות מוחלטת.

ועם זאת, חוסר בדיווחים הוא הגורם המרכזי לעיוות. בואו נראה כמה סיפורים שמשום מה התקשורת לא מצאה לנכון
לדווח.

מי צריך נוצרים?

בשנת 1992, חיו בבית לחם 40,000 נוצרים, והייתה להם נוכחות לא רעה גם ביריחו וירושלים. היום הם אינם, יש אולי
8,000 נוצרים בבית לחם ורק כמה מאות ביריחו. חלקם מצאו מקלט בירושלים שכביכול יהודית, אך היד הארוכה של

אש"ף מגרשת אותם גם משם במהירות. הנוצרים סבלו מטרור, שוד, אונס והכאות עד שסוף-סוף הם קלטו את המסר
שהם לא רצויים באש"ף-לנד.

אבל למה שהתקשורת תדווח פרט כל-כך טריוויאלי?

עסקים, מי צריך עסקים??

בשנת 1992 הכלכלה של ערביי הגדה המערבית שגשגה כמו הכלכלות המקומיות המוצלחות ביותר במזה"ת. אך לא
עוד, מכיוון שפושעי אש"ף, ו"אלו בעלי נטיות קיצוניות", פגעו בכוח בעסקים של בעלי הרכוש. אם אתה בעל חנות או

מפעל באש"ף-לנד אתה צריך לשלם כספי הגנה לאש"ף, ואם לא....

עם עסקים מתפרקים, במצב בו אין כבר מה להפסיד, מספר גדול של בעלי עסקים העבירו את משפחותיהם מישראל. הם
מפחדים ממה שעשוי לקרות להם כשייגמר להם הכסף.

אך למי מפריע שיש קפיטליסטים חמדנים?

אנחנו לא מדברים עם המעצבנים האלה

לפני מספר שבועות, התפוצצה פצצה בתיכון בכפר הערבי צור באחר. היא פצעה 13 תלמידים. ה- CNN היו הראשונים
שדיווחו שמדובר במבצע של "קיצונים ימניים" והידיעה הזו התפשטה בכל העולם. אך עם קצת סיפור פרטי הרקע, כל

הסיפור התבהר.

צור באחר הוא הכפר הערבי היחיד שהצהיר בפומבי שתושביו לא מתלהבים מהרעיון לעבור לשליטת אש"ף. החיים
טובים יותר בלי שאש"ף יעשה מהם בלגאן. מובן מאליו שאש"ף נעלבו מההצהרה ולכן ירו שני כדורים בראש הכפר,

מאז עליה שמענו שלא קיצוניים" ימניים "קבוצת ולא אש"ף הוא הזה בפיצוץ והיחיד העיקרי החשוד המדם זוהיר
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זוהיר המדם. החשוד העיקרי והיחיד בפיצוץ הזה הוא אש"ף ולא "קבוצת ימניים קיצוניים" שלא שמענו עליה מאז.

אולם הדיווחים על כפר ערבי שלא מתלהב מאש"ף מזיקים לתהליך השלום. הרבה יותר יפה לבזבז זמן שידור על
דיבורים של קיצוניים שמאלנים על שלום עם קומץ ערבים.

רצח רבין

אני יכול להעיד שיש הרבה אנשי תקשורת גם בישראל וגם בחו"ל שיודעים שלא עמיר רצח את רבין. אני יודע על כתב
חברתי אחד שמשוכנע ששמעון פרס הוא האחראי לרצח רבין ובכל זאת הוא מדווח על פרס דיווחים יפהפיים למען

מטרתם המשותפת. אפילו מזכירת הארגון לתקשורת בינלאומית בארץ ביקשה שאני אפקסס לה את המסמכים והיא
אמרה לי שהיא חושדת בקונספירציה מאז הלילה של הרצח.

הנה מקרה טיפוסי. דוד צ'טר מסקיי ניוז ראיין אותי במשך שעתיים בביתי. הוא הבין את העדויות יפה אך כשהוא הקרין
את התוכנית החלק שלי לא הופיע. שאלתי למה והוא ענה שהגיעו להחלטה בלונדון. במקום לפוצץ את הסקנדל צ'טר רק

אמר שיש שמועות ללא בסיס שהייתה קונספירציה סביב הרצח. רק אלו שגינו את ה"שמועות" זכו לזמן שידור.

אני יכול לספר לכם על 10 כתבים שכתבו דברים יפים על עבודתי אך דבריהם לא פורסמו לא בכתב ולא שודרו בטלוויזיה.
אני יכול לספר לכם על כתב אחד שהזהירו אותו שיבוא הקץ לקריירה שלו אם הוא יכתוב שוב על רצח רבין.

פשוט, זה הרבה יותר מועיל למאמצי השלום אם רבין נרצח דווקא ע"י מתנקש יהודי קיצוני ולא ע"י שר החוץ האהוב.

כבר הוכחנו שהתקשורת מדווחת בצורה סלקטיבית, מטעה ולחלוטין לא אתית. עכשיו צריך לשאול את עצמנו למה?
אנקדוטה קצרה: לפני מספר שנים התקשר אלי יליד-קובה, ראש המשרד הירושלמי בעיתון Miami Herald והציע לי
עבודה כעוזרו. נסעתי למשרדו ועוד לפני שעשינו היכרות הוא שאל אותי: למי אתה מצביע? ואמרתי: "לליכוד". והוא

אמר: "אני מצטער אבל אני לא יכול להעסיק אותך". מופתע, שאלתי: "אתה לא יודע שאסור לפי החוק להפלות מועמדים
על רקע פוליטי?" והוא אמר: "פה אין איסור כזה"

בינגו.

פגשתי מספיק כתבים כדי להכליל. הם לא כל-כך חכמים והם נבחרו לתפקידם בגלל דעותיהם הפוליטיות ובגלל חוסר
המוסריות שלהם. הם משרתים את האינטרסים של אדוני היקום, ואני לא הולך להתחיל לצטט לכם מרשימת ה-CFR כדי

להוכיח את זה. אך יושבי הראש של NBC, CNN, וושינגטון פוסט, ABC, CBS, הניו יורק טיימס, ניוזוויק וכו' הם כולם
חברי ה-CFR והם יחסית נחמדים לישראל, בהשוואה לתקשורת האירופאית שנשלטת ע"י קבוצת בילדרברג.

ככה תומכים בשואה הקטנה שמתחוללת היום בישראל, ומכינים את העולם לאנטישמיות עוד יותר קיצונית. פשוט
מעוותים את המציאות.

הם הכובשים האכזרים של השטחים שלהם

מכיוון ש-99% של הפלשתינאים כבר נשלטים ע"י בני עמם הם כבר לא יכולים להאשים את ישראל בכיבוש העם
הפלשתינאי. אך ההצדקה בה"א הידיעה לטרור הפלשתינאי הוא הכיבוש היהודי.

מי אומר שאלו שטחים ערבים? ברברה וולטרס למשל. היא אמרה לאחד מעמיתיי שבתקשורת יש"ע נחשבת שטח
פלשתינאי ואין כל סיכוי לשנות את התפיסה הזאת.

כבר לא מספרים את האמת. איזו אמת לא מספרים? האמת היא שמעולם לא היה לא עם פלשתינאי ולא מדינה
פלשתינאית. שתיהן המצאות של אמצע המאה העשרים. האמת היא שבשנת 1948 800,000 יהודים גורשו מבתיהם וכל
רכושם הוחרם וש-500,000 ערבים עזבו את ישראל באותה תקופה והיו יכולים לקבל פיצויים מהרכוש היהודי שהערבים
בזזו. האמת היא שישראל מצאה מקום ישוב מסודר לפליטים שלה ואלו הערבים השאירו את הפליטים שלהם במצוקה.

האמת היא שכל הקונפליקט היה יכול להתיישב אז בהסכם פשוט: " אנחנו ניקח את הפליטים שלנו ואתם תיקחו את
הפליטים שלכם".

יהודה ושומרון לא יהודיות? אז כדאי שאש"ף ישנו את השמות של הערים שלהם. חברון בעברית-חבר קטן. רמאללה-
גבהים גדולים. יריחו-כפר הירח. בית לחם- מאפיה.

ולמה שהתקשורת תציין שלפני הפוגרומים בשנות ה-20, גרה קהילה יהודית בחברון מאז ימי דוד המלך? וכן ששרשרת
ישובים יהודים בין ירושלים לחברון הייתה קיימת לפני שהערבים השמידו אותם בשנת 1948 ? למה התקשורת לא

מדווחת שלא היה אף יישוב ערבי בכל בקעת הירדן, בין יריחו לבית שאן ורק אחרי שהישראלים הפכו את האדמה לבעלת
ערך ה"פלשתינאים" פתאום טענו לבעלות עליה?

העובדות הן שלא רק שבריטניה יישבה ערבים מכל המזה"ת בפלשתינה, אלא שגם אחרי 1948 המצרים העבירו אלפי
ערבים לרצועת עזה כדי לשמור על היציבות. הערבים בעזה והערבים בגדה המערבית הם לא משפחה אחת מאושרת, כי

בפועל חלק גדול מערביי עזה הם בעצם מצרים.

כל העובדות ההיסטוריות הלא נעימות האלה, נשכחו, ולא מזכירים אותן אפילו ברמז. אחרי הכל, הן עשויות לגרום נזקים
לתהליך השלום.

ישנו מעגל אלימות במזה"ת

זה מה שבאמת מתרחש. אש"ף וכנופיות הקשורות אליו מתאמצים מאוד להרוג כמה שיותר אזרחים, עדיף צעירים. צה"ל
מתאמץ מאוד לירות באלו שהורגים אזרחים. אם צה"ל הורג אזרח, זאת תאונה. אם אש"ף הורג חייל, רוב הסיכויים

שהוא בדיוק היה בבית קפה, בלי מדים, או שזאת הייתה תאונה.

אז למה המוסד המקודש, התקשורת החופשית, לא שואל את עצמו איזה מן עם שולח את נעריו להתפוצץ? כי התשובה
היא: עם מפלצתי. בראשית שנות השלושים כתבים רבים דיווחו על הישגי המפלגה הנאצית בביטויים הדומים לביטויים

שבהם מתארים את "המפעל" הפלשתינאי היום. כשמטפחים מפלצות, בסופו של דבר נשלטים על ידי מפלצות.

UPI והתופעה הזו של שקרים, הסתרות, ועיוותים בתקשורת לא תשתנה מכיוון שלערב הסעודית אחוזים גבוהים ברשת
ואחוזים לא מעטים ברשת CNN. המנהיגות הסעודית מונתה מזמן ע"י חברות הנפט האמריקאיות והבריטיות, ועדיין

משתפת פעולה עם חבריה במועצה ליחסים בינלאומיים ובמוסד המלכותי לעניינים בינלאומיים.

ברור שהם משתפים פעולה. הרי בלי המלחמה בישראל שתסיח את דעתם, הערבים עשויים להתחיל לפקפק במנהיגים
שלהם, בדת ובתרבות שלהם.

וזה כמובן המפתח לשלום. אם הערבים יתעוררו ויראו איך המנהיגים שלהם שנשלטים ע"י גורמים חיצוניים, ניצלו אותם
בכל דרך אפשרית, הם אולי יתחילו להבין את המציאות, במקום להאמין לתמונה המעוותת שמציירת התקשורת והיא

הגורמת להם להישאר נטולי השכלה, והיא ההופכת אותם לברברים.

ואם הערבים לא יתעשתו, הם צריכים לדעת: אחרי שיסיימו עם ישראל, הם הבאים בתור.

מבחן התוצאה. 
פ"ש 
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BREAKTHROUGH! by Barry Chamish

There have been breakthroughs on two fronts this week. For the first time after
five cancellations, I actually appeared on an Israeli tv show. It was the Pnini

Hagadol Show, very popular among the young, hip, secular, leftwing crowd. I
knew I was heading into a minefield and successfully evaded the traps, all of

them. Never has a tv guest explained the real Rabin murder with such dignity.
 .Finally, we broke through to the left. It took long enough and I was ready

 ...AND
 .We have an eye-witness

 ...AND
.What an eye-witness

Putting up the Hebrew Rabin website at http://chamish.tsedek.com paid off big. A
site visitor sent me the following message: If you don't read Hebrew or have

Hebrew fonts you're going to see gibberish, soon to be translated. Hebrew
.readers will be in the loop

רחוק מלקבל את עניין הקונספירציה, אבל בכל זאת יש משהו שמטריד אותי אני: 
בליל רצח רבין הזדמנתי לבית החולים איכילוב כמנהל סניף חברת האבטחה שנתנה את

האבטחה במקום. מול הכניסה לחדר המיון חנתה מכונית הקאדילק של רבין. אני זוכר שניגשתי
וזיהיתי כתם דם גדול במרכז המושב האחורי. יחד עם זאת: ראיתי גם כתם דם מאוד לא קטן על

המושב הקידמי שליד הנהג.

באותו ערב סברתי שזה הדם של המאבטח שנפצע, רובין. אולם בהמשך למדתי שיורם רובין
נכנס עם רבין בדלת האחורית, ולא מצאתי בשום מקום שעבר בשלב מסויים קדימה. ובנוסף:

הפציעה של רובין היתה קלה יחסית, אולם כתם הדם היה גדול מאוד.

אז של מי היה כתם הדם הזה??

The letter reads: I'm the last person to accept the conspiracy business but
something is bothering me. I am the manager of the security company

responsible for guarding Ichilov Hospital and I was called there on the night of
the murder. Rabin's Cadillac was parked outside the entrance to the Trauma

.Center

I approached the car and looked inside. I identified a large bloodstain in the
middle of the backseat. I also saw a not very small bloodstain on the front

.passenger seat next to the driver's seat

That evening I thought it came from the wounded bodyguard, Rubin. But in
time I learned Rubin entered the backseat with Rabin and never came into the

 front. On top of that, Rubin's wound was relatively
.mild and couldn't explain the very large bloodstain

?So whose bloodstain was it

.(name withheld for now)

Someone else was shot in Rabin's car besides Rabin. I know who and I'm not
alone. Just a few hours after Rabin was declared dead, one of his bodyguards

was buried in Givat Shaul Cemetery, Jerusalem. I've heard reports of the
funeral from numerous sources in the Orthodox community and Yaacov

Werker, chairmen of the Public Committee To Reinvestigate The Rabin Murder,
 .(interviewed one of the attendants. (His name is Binyamin

However, the best witness will finally turn out to be the corrupt pathologist
who changed Rabin's wounds in his autopsy report, Dr. Yehuda Hiss. On the

day Yigal Amir was indicted, Hiss was on his way to Ichilov in a taxi. He heard
the indictment on the radio and started to tell the taxi driver what really

happened on the murder night. Amir, he declared, couldn't have been the
murderer because Rabin was shot three times, not twice like the government

is claiming. And he wasn't the only one dead at Ichilov that night. One of
 .Rabin's bodyguards was murdered and he examined his body as well

Based on what he heard after Hiss showed him his ID card the taxi driver
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Based on what he heard after Hiss showed him his ID card, the taxi driver
turned to an attorney, Shmuel Fleischmann, who submitted a request to the

 .Supreme Court to reopen the Rabin assassination
I phoned the new witness and Yaacov Werker visited him. He agreed to sign a
legal declaration that he saw a large bloodstain on the front passenger seat of

:Rabin's limo. Here's what he told me

I came to work well after Rabin was admitted. I saw his Cadillac and no one"
was guarding it. So I looked inside and saw the two stains. Really, that's all I

 ".have to tell
 "?Were you alone"

No, there was another guard around named Tsur. I called him over and asked"
him what he thought. He looked in the car as well but we didn't know what it all

 ".meant. I'm not sure if he even does now
 "?Shouldn't there have been more than two guards? What about ambulances"

No ambulances. They parked outside the ER. Rabin's car wasn't where"
 ".incoming patients enter

 "?Do you think that was strange"
"?No, the stain in the front seat is all that concerns me. Whose was it"

I told him about the dead bodyguard but avoided the biggest pitfall in the
story: the testimony to the Shamgar Commission of police officer Pinchas

:Terem. This is one of the most bizarre incidents of the murder and here's why

A minute and a half before he arrived at Ichilov, Rabin's driver Menachem
Damti, testified to the Shamgar Commission, that he stopped the car at
Arlozorov at Weizmann Street to let in a cop. Damti claimed he became

confused and forgot how to drive to Ichilov. From where he stopped the car, he
could have spit and hit Ichilov. It was that close. But the driver of four prime
ministers over 24 years, couldn't find Ichilov from seventy meters away. For

that he needed a policeman to guide him. That policeman was 24 year old
Terem. He testified at the Shamgar Commission and has not agreed to be

 .interviewed since
Shamgar asked him what were the first words he heard when he entered

Rabin's car. He testified that the bodyguard Yoram Rubin told him to,
 "."Bandage me. I'm wounded

So Rabin was dying on the seat next to him and his brave bodyguard asked for
 .a bandage to put over the little surface booboo on his arm

Then things turned positively surrealistic. The only point I deliberately
excluded from my book, Who Murdered Yitzhak Rabin, was Terem's next piece

of testimony. It was just too weird. Shamgar asked what happened next and
 .Terem testified that Rubin tore Rabin's shirt to make the bandage

I must have stared at that one line for half a night trying to imagine what
happened. In the end I decided that Rabin had a spare shirt in the car. If not,

.Rubin ripped Rabin's bloody shirt off his back

My new witness has offered an explanation for Terem's seemingly ridiculous
testimony. It didn't happen. Damti didn't really get lost and Terem wasn't really

in Rabin's car. He was somehow persuaded to lie in order to cover up the
.murder of Rabin's bodyguard in the front seat next to Damti

We can safely report the loss of the bodyguard because we now have an
 .incredibly reliable witness to another murder in Yitzhak Rabin's Cadillac

!Breakthrough

end

:An appeal for information

Agreed, I should expand on the coordinated terror in Israel, Morocco and
Saudi Arabia. Agreed, the suicide bomb murder of the married couple, Dina

and Gadi Levy, in Hebron looked targeted and so far no one has properly
explained to me why they were buried in separate cemeteries. And yes,
Sharon's cancellation of his meeting with Bush after the Jerusalem bus

.bombing was handy and should be explored

However, it isn't every week that such a powerful eyewitness emerges and
.nothing must diminish the significance of this development

However, I have been hired to finally find out what Jonathan Pollard is still
doing in prison. I have made wonderful strides already. I think I'm going to nail

Caspar Weinberger, among others who exacted revenge on Pollard and kept
him incarcerated to save their own backsides. I need information and

.witnesses. If you have a piece of the puzzle, please contact me

Meanwhile, I'm doing the unenviable task of proofreading my upcoming
Hebrew book, Hatseelu Yisrael. It'll be out by June 1. Its English original, Save

Israel, is available by writing me at chamish@netvision.net.il
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יום שני, 30 יוני 2003 / ל' בסיון תשס"ג

חשד עולה לפיו מבקש יאסר ערפאת לטפול עלילת רצח על כומר פרו ישראלי בכנסייה היוונית
אורתודוקסית.

במהלך זה מנסה ערפאת למנוע כל אפשרות להחלפת ידידו האישי המטרופוליט אירינאוס,
המכהן כיום כפטריארך. כך עולה ממידע שהגיע לידי כתבנו שמעון כהן.

מהמידע עולה כי קצין בכיר בשם מנאסרה הפועל ב"מנגנון הביטחון" של הרש"פ, לכד בעיירה
בית ג'אלה ערבי תושב המקום. לדברי הקצין המקורב ליאסר ערפאת הודה התושב בחקירתו כי

קיבל סכום של חצי מיליון דולר ממי שכיהן בעבר כמזכ"ל הכנסייה היוונית, המטרופוליט
טימוטיוס מרגרטוס (טימוטי), וזאת בכדי שירצח את אירינאוס.

לאחר לכידתו והודאתו זו של האיש, הועברה הוראה מלשכתו של יאסר ערפאת במוקטעה,
לפתוח במהלכים משפטיים ביוון נגד המטרופוליט לשעבר טימוטי החשוד לדבריהם בתכנון
הקשר לרצח אירינאוס. את הוראתו העביר ערפאת לאנשי אירינאוס בכנסייה היוונית על ידי

עוזריו הנוצרים אורתודוקסיים רמזי חורי ואמיל ג'ארג'ועי.

מגורמים בכנסייה נמסר לכתבנו כי האיש העומד ישירות מאחורי רקימת הפרשה הוא הבישוף
איסיכיוס, השני בהיררכית הכנסייה היוונית.

ההערכות הן כי תכליתו של מהלך משפטי זה שנרקם בלשכת ערפאת היא סיכול כל אפשרות
עתידית למינויו של המטרופוליט לשעבר טימוטי לתפקיד הפטריארך היווני החדש או אף לנשלו

כלל מתפקיד הכמורה. כל זאת כיוון שככל הנראה סומן טימוטי ברש"פ כפרו-ישראלי ועל כן
כבלתי רצוי בתפקיד הפטריארך מבחינת הרש"פ.

יצוין כי חוקת הכנסייה היוונית קובעת כי לא ימונה לתפקיד הפטריארך מי שעולה לגביו חשד כי
דבק בו רבב כלשהו. פתיחת הליך משפטי שכזה נגד טימוטי ביוון תעלה את עצם מעמדו ככומר

לדיון בכינוס הסינוד. בסופו של דיון כזה יוכלו הכמרים אף לנשלו ממעמד הכמורה, ולסכל
אפשרות עתידית להחליף בטימוטי את ידידו של ערפאת, המטרופוליט אירינאוס.

בתגובה לפרשת התביעה נגד טימוטי, אמר מזכ"ל הכנסייה הנוכחי אריסטרכוס לכתבנו כי "אני
לא יכול לענות לך בעניין הזה, אני לא רוצה להתבטא בתקשורת בעניין". מששב כתבנו ושאל,
חזר אריסטרכוס ואמר כי "בעניינים כאלה, כמזכ"ל הכנסייה אני יכול להגיד לך שצריך לטפל

בתפילה ובשתיקה", כשניסה כתבנו להבין אם תפילה ושתיקה הם תחליף לתביעה משפטית,
שב והדגיש המזכ"ל כי שתי המילים 'שתיקה ותפילה' ממצות את תשובתו.

נזכיר כי לעת עתה מעוכב על ידי ממשלת ישראל אשרור מינויו של אירינאוס לתפקיד הפטריארך
היווני אורתודוקסי. זאת בעקבות החשיפה בתקשורת הישראלית של קשריו ההדוקים עם הנהגת

הרשות הפלשתינית בכלל ויאסר ערפאת בפרט. אשרור מינוי זה על ידי ממשלת ישראל מחויב
כצלע שלישית בכתב האמנתו של הפטריארך, זאת לאחר הסכמתן למינוי של שתי הצלעות

האחרות שהן הרשות הפלשתינית וממשלת ירדן.

כאן המקום להזכיר כי הכנסייה היוונית אורתודוקסית שולטת על קרקעות רבות במערב ירושלים,
ביניהן הקרקעות שעליהן מצויים בין השאר הכנסת, בית ראש הממשלה, משכן הנשיא, בית

הכנסת הגדול ואתרים רבים נוספים, ממלכתיים ואחרים. אשרור מינויו של אירינאוס לפטריארך
על ידי ממשלת ישראל יאפשר לו ביצוע עסקאות והעברת נדל"ן רבות. נציין כי לפני חודשים

אחדים הודיע אירינאוס כי בכוונתו להעניק ליאסר ערפאת אדמות במערב ירושלים כשי אישי.
זאת לבד מהבטחותיו לבצע עסקאות נדל"ן גדולות שיניבו רווחי ענק לרש"פ. (ש) 

http://www.a7.org/news.php?id=54513
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הכתיבה שלו לוקה בחסר - אין לו שום סדר בכתיבה  
ונראה לי שרוב האנשים שקוראים את הגיגיו מתייאשים מהר

וד"א מה אתה חושב על היותו מאמין ב CFR ,ILLUMINATI , חייזרים וכותב
באתרים מוזרים-אנטישמיים למיניהם על הנושאים הללו ?

1) חייזרים 1

http://www.rense.com
http://www.rense.com/general8/nws.htm

2) חייזרים 2

http://www.redmoonrising.com
http://www.redmoonrising.com/chamish.htm

3) - זה דווקא בלי חייזרים אבל הרבה דברים לא מבוססים

http://www.pushhamburger.com
http://www.pushhamburger.com/barry.htm

4) נוצרי

http://www.cuttingedge.org
http://www.cuttingedge.org/news/n1461.cfm

ILLUMINATI (5

http://www.davidicke.com/icke/visitor.html
http://www.davidicke.net/emagazine/vol22/research/jwo.html
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 THE GRAND ILLUSION OF THE ROADMAP
by Barry Chamish

It's an illusion, this Roadmap To Peace. President Bush's trip to Roadmap
summits in Sharm El Sheikh and Aqaba this week were to further the illusion that

he is personally committed to peace for Israel. Most people did not see through
this illusion; in fact, except for some of my readers, especially one in Ontario, no

one saw through the illusion. But then, most people are under the illusion that
th h h i f l d hi h th t If PM Sh h d th J
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they have a choice of leadership when they vote. If PM Sharon has done the Jews
 .only one favor lately, it is that he has finally shattered that illusion for good

The hard reality behind the illusion is that the Roadmap is one more ugly Vatican
manoever to place those unwanted Jews in a deadly trap. Now if anyone dares
doubt that Bush is being guided by Rome and its Spanish outpost, please read

 .the following reports and try to draw another conclusion
:I will add not another word until you finish reading

ACTIVITIES OF SECRETARY-GENERAL IN SPAIN, 6 - 10 APRIL

Secretary-General Kofi Annan departed New York on 6 April and arrived in Madrid,
Spain, on Sunday, 7 April, to begin a weeklong visit to Europe that would also

.take him to Rome and Geneva

On Sunday evening, he and Mrs. Annan attended a private dinner hosted by King
Juan Carlos and Queen Sofia at the Palacio de la Zarzuela on the outskirts of the

.Spanish capital

In the afternoon, the Secretary-General visited the Madrid-based World Tourism
Organization and then addressed a ceremony to mark 160 companies signing up

(.to the Global Compact. (See Press Release SG/SM/8193

Also on Tuesday, the Secretary-General conferred with his Special Coordinator for
the Middle East Peace Process, Terje Roed-Larsen, in advance of his meeting the

following morning with members of the so-called “Quartet” on the situation in the
.Middle East

At that meeting on Wednesday morning, the Secretary-General discussed the
escalating crisis for over an hour without aides at Madrid’s Palace of Moncloa

with U.S. Secretary of State Colin Powell, Spanish Foreign Minister Josep Piqu?
representing the rotating presidency of the European Union, High Representative

for European Union Common Foreign and Security Policy Javier Solana, and
.Russian Foreign Minister Igor Ivanov

Immediately after the press conference, the Secretary-General departed Madrid
.for Rome, Italy

http://www.clubofrome.org/archive/publications/Presidential_Address_long_version.pdf

New World Order without Ideologies

by HRH Prince El Hassan bin Talal (Jordanian Prince, Uncle of King Abdullah of
(.Jordan and present President of the Club of Rome

Hours after the five-week standoff at Bethlehem's Church of the Nativity ended,
Israeli Foreign Minister Shimon Peres arrived in Rome for talks with Premier Silvio

Berlusconi and top Vatican officials. Peres met with Vatican Secretary of State
Angelo Sodano and Vatican Foreign Minister Archbishop Jean-Louis Tauran.

.During his visit Peres said Italy would be a good venue for a peace conference

Israel’s Prime Minister, Ariel Sharon, said: ‘We have excellent relations with Rome
’.and my personal relations with Prime Minister Silvio Berlusconi are great

Saturday, May 03, 2003

MADRID, Spain — Pope John Paul II (search) began a whirlwind visit to Madrid on
Saturday, testing his frail health and seeking to reinvigorate those Spanish

.Catholics who have strayed from their once-dominant church

The pontiff, who turns 83 this month, arrived at Barajas airport outside Madrid
aboard an Alitalia jetliner. King Juan Carlos and Queen Sofia greeted him at the

.VIP terminal as he began his first visit abroad in nine months

King Juan Carlos, speaking before the pope, praised the pontiff as "a tireless
".fighter for the most noble causes

This will probably be this pope's last visit to Spain, although you never know,""
the archbishop of Madrid, Cardinal Antonio Maria Rouco, said in an interview

.published Saturday in the newspaper El Mundo

 http://www.news.com.au/common/story_page/0,4057,6510636%255E1702,00.htm
 Powell To Meet Pope

US Secretary of State Colin Powell will visit Pope John Paul II next week to
discuss the Middle East peace process and rebuilding post-war Iraq, US and

 .Vatican sources said today
The meeting on Monday will be the first high-ranking face-to-face talks between
the US government and the Vatican since the US-led war in Iraq, which the Pope

.vehemently opposed

http://www.watch.org/showart.php3?idx=44842&rtn=/index.html&showsubj=1&mcat=1

 ,Pope Meets with Colin Powell
Calls for a Palestinian State

Again, Pope John Paul II takes a position regarding God's covenant land that is
.not biblical

As a reminder, PLO Chairman Yassir Arafat had nine meetings with Pope John
Paul II at the Vatican since the signing of the Oslo I Agreement on September 13,

.1993

Vatican Signs Agreement with the Palestinians over Jerusalem

The Vatican and the Palestinians signed an agreement on February 15, 2000,
:stating the following

http://www.clubofrome.org/archive/publications/Presidential_Address_long_version.pdf
http://www.news.com.au/common/story_page/0,4057,6510636%255E1702,00.htm
http://www.watch.org/showart.php3?idx=44842&rtn=/index.html&showsubj=1&mcat=1
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:stating the following

An equitable solution for the issue of Jerusalem, based on international
resolutions, is fundamental for a just and lasting peace in the Middle East, and

that unilateral decisions and actions altering the specific character and status of
Jerusalem are morally and legally unacceptable; Calling, therefore, for a special

statute for Jerusalem, internationally guaranteed, which should safeguard the
following: (a). Freedom of religion and conscience for all. (b). The equality before
the law of the three monotheistic religions and their Institutions and followers in

the City. (c). The proper identity and sacred character of the City and its
universally significant, religious and cultural heritage. (d). The Holy Places, the
freedom of access to them and of worship in them. (e). The Regime of "Status

.Quo" in those Holy Places where it applies

The Israelis responded by saying, "Israel expresses its great displeasure with the
declaration made in Rome by the Holy See and the PLO, which includes the issue

of Jerusalem, and other issues which are subjects of the Israeli-Palestinian
negotiations on permanent status. The agreement signed by these two parties

constitutes a regretful intervention in the talks between Israel and the
".Palestinians

 POWELL HAILS ITALY’S US SUPPORT
US Secretary of State Colin Powell has been holding talks with Italian Foreign

Minister Franco Frattini in Rome. He said Italy was the US’s best friend and ally
and that President George W Bush was grateful for Italy's contribution during the

war with Iraq. Mr Powell also met Pope John Paul II in the Vatican to discuss
Middle East peace efforts and the reconstruction of Iraq. It was the first high-level
meeting between the US and the Vatican since the Iraq war. During the audience,

the Pope spoke of his hopes for the United States-backed 'road map' for Middle
East peace. He said he hoped that Israelis and Palestinians would be able finally

 .to enjoy the same security and the same sovereignty
Source: WorldWatch

http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/nm/20030424/ts_nm/mideast_usa_dc_4

 U.S. Ready to Put 'Shoulder to Wheel' on Mideast Peace
 !hours, 16 minutes ago Add Top Stories - Reuters to My Yahoo 2

WASHINGTON (Reuters) - The United States on Wednesday called for quick
confirmation of a Palestinian cabinet and vowed to put its "shoulder to the wheel"

.to implement a long-delayed Middle East peace plan

President Bush discussed the developments and his plans to release the road
map by phone with British Prime Minister Tony Blair and Spanish Prime Minister

.Jose Maria Aznar

 http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/usatoday/20030318/pl_usatoday/4956670
 Bush's ultimatum recalls post-9/11 remarks

Tue Mar 18, 6:27 AM ET

Judy Keen USA TODAY

Bush spent part of Monday rehearsing. He was up before dawn, as always, and
made phone calls to his most steadfast allies : Blair, Aznar and Spain's King Juan

.Carlos

 http://www.euobserver.com/index.phtml?aid=11301
 Bush on 'axis of weasel' tour

EUOBSERVER / BRUSSELS - US President George Bush will embark on a week-
long day visit to Europe on Thursday which will take in Berlin, Moscow, St.

.Petersburg, Paris, Normandy, and Rome

Mr Bush will meet with the three leaders of what some have dubbed the "axis of
weasel" for their opposition to the war on Iraq - German Chancellor Gerhard

.Schroder, French President Jacques Chirac and Russian President Vladimir Putin

Mr Bush will also meet with the Pope, not named a member of the axis, but
.strongly anti-war

http://www.guardian.co.uk/US_electi...,393341,00.html

 Victory is in the blood for 'aristocratic' Republican
 The Guardian

Press Association

The Republican George W Bush will be elected US president on November 7
.because he has more royal blood than his opponent, it was claimed today

Mr Bush has direct descents from William the Conqueror, Henry II and Charles II,
.according to Burke's Peerage

He also scores better than his father, who lost the office of president to Bill
Clinton, because of his mother's well-to-do ancestors. Barbara Pierce Bush's

royal connections include French Bourbon and several Scandinavian monarchs,
.as well as members of the Russian, Spanish and German monarchies

 http://search.news.yahoo.com/search/news/?p=spain+easter&ei=UTF-8
 .

 Vatican Moves Emperor Near Beatification
Sat Apr 12, 9:57 PM ET

VATICAN CITY - The Vatican (news - web sites) moved the last emperor of Austria-
Hungary on the path to beatification Saturday, decades after the monarch died in

.exile

Charles I was a man of "moral integrity and solid faith," the Vatican said, adding
that he "always sought the well being of his people and was inspired by the social

http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/nm/20030424/ts_nm/mideast_usa_dc_4
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/usatoday/20030318/pl_usatoday/4956670
http://www.euobserver.com/index.phtml?aid=11301
http://www.guardian.co.uk/US_electi...,393341,00.html
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that he "always sought the well-being of his people and was inspired by the social
".doctrine of the Church in his government actions

http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/291756.html

Danish foreign minister hints at sanctions if road map stalls

By Arnon Regular, Haaretz Correspondent

Danish Foreign Minister Per Stig Moeller said Saturday the foreign ministers of
the international Quartet (the UN, United States, EU and Russia) had prepared

various means of applying pressure to force Israel and the Palestinians to
.implement the road map for a solution to their conflict

Moeller, whose country, Denmark, headed the EU presidency when the road map
was put together, was speaking on the eve of the arrival in the region of U.S.
Secretary of State Colin Powell. He had been asked what sanctions could be

imposed by the EU and the Quartet on any side that failed to implement the road
.map

We have a series of measures we will come out with at the appropriate time,""
Moeller said at a conference of peace activists from Israel, the Palestinian
Authority, Egypt and Jordan that was organized by the Jordanian Foreign

Ministry. "I won't expose them now because if I were to do so, they would lose
their effectiveness; but we are ready to use them if we are required to do so," he

.added

Delegates at the conference included Haim Ramon, MK (Labor), former Labor
lawmaker Uzi Bar'am, representatives from the Peres Center for Peace, Fatah

activists from the PA and Jerusalem, and members of Jordanian and Egyptian
.peace movements

http://www.euobserver.com/index.phtml?aid=11344

EUOBSERVER / BRUSSELS – Ahead of a key Israeli cabinet meeting and a
statement by the US, representatives of the Madrid Quartet – Russia, the EU, US
and UN are meeting in Paris today and are set to agree the terms for monitoring

.the so-called ‘road map’ to peace

Remarks with UN Secretary General Kofi Annan, Foreign Minister Igor Ivanov of
the Russian Federation, Foreign Minister Josep Pique of Spain in the capacity of
EU Presidency and Javier Solana, High Representative for Common Foreign and

Security Policy of the EU

 Secretary Colin L. Powell
 Benjamin Franklin Room

 Washington, DC
 May 2, 2002

SECRETARY POWELL: Good afternoon, ladies and gentlemen. I am pleased to
welcome to the State Department today Secretary General Annan, Foreign

Minister Ivanov, Foreign Minister Pique, and High Representative Solana of the
European Union to the Department to continue the discussion that we began in

Madrid on April 10th on ways to end the violence and move towards peace in the
.Middle East

 Son's approach towards Europe misunderstood, says Bush Sr
MADRID: Former U.S. President George Bush said on Friday that some people

 .had misunderstood his son's attitude towards Europe
I know there is a perception in some quarters here in Europe that this"

administration of his hasn't reached out to our friends and allies as much as some
would like. I know that this is a misperception," the father of current President

 .George W.Bush told a business conference in Madrid
The elder Bush, 79, cited his son's close work with Spanish Prime Minister Jose

Maria Aznar as an example of how the president had reached out to Europe in the
.run-up to the war in Iraq

 May. 12, 2003
 Spanish foreign minister to tour Middle East

 By THE ASSOCIATED PRESS
 MADRID, Spain

Foreign Minister Ana Palacio said Monday she plans to visit governments in the
 .Middle East to encourage peace efforts in the region

Palacio said she intended to include Cairo, Egypt, in her tour but provided no
 .further information. Her office said details of her trip were not yet confirmed

The support of the region's leaders for the so-called road map to peace proposed
by the United States, United Nations, European Union and Russia is "very

 .important" in securing its success, Palacio told reporters
 .It is time to move "from statements to action," she added

Enacting the Middle East blueprint for peace has become one of Spain's main
foreign policy goals. It was one of the main arguments used by Prime Minister

Jose Maria Aznar to justify to Spaniards his government's support for the US-led
.war in Iraq

http://story.news.yahoo.com/news?
 tmpl=story&u=/afp/20030527/wl_mideast_afp/mideast_spain_030527123711

Spanish FM to meet Arafat in Ramallah

MADRID (AFP) - Spanish Foreign Minister Ana Palacio will meet with Palestinian
leader Yasser Arafat (news - web sites) and prime minister Mahmud Abbas in the

 .West Bank town of Ramallah, diplomatic sources said Tuesday
Palacio was due to head for Jerusalem later Tuesday after a meeting of EU and

 .Arab ministers on the Mediterranean island of Crete
She will meet in Ramallah with Abbas and her Palestinian counterpart Nabil

http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/291756.html
http://www.euobserver.com/index.phtml?aid=11344
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/afp/20030527/wl_mideast_afp/mideast_spain_030527123711
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She will meet in Ramallah with Abbas and her Palestinian counterpart Nabil
Shaath on Wednesday before a "short visit" to see Arafat the same day, the
.sources here said, adding there were no plans to meet with Israeli officials

Now surely, even the most stubborn adherents of their own understanding of ***
reality, saw the pattern. Powell and Bush run to Spain and Rome before planning

their moves in the Middle East. That they are pulling the strings is an illusion. That
they intend to bring peace to Israel is an illusion. That they are doing the Vatican's

.dirty work is the only truth that can be discerned from their actions

end

To get the hang of the Vatican's intentions, have a look at:
 /http://projectv.nventure.com

There is more information in Hebrew about the Vatican's plots against Israel at
 http://chamish.tsedek.com

As always, to attain my new book Save Israel or any previous book of mine, write
 me at chamish@netvision.net.il

Save Israell is now out in Hebrew. Have a look at its cover art attached below and
.please send it on to your Hebrew-reading friends and family
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THE LONG SWIM HOME by Barry Chamish

I know Sharon accepted the roadmap to extinction and many of my readers are
in shock. Well, I'm not going to react because I told you he would when you
foolishly went to the polls and voted for him. Yes, Israel Police mysteriously

could not find enough evidence to investigate Yossi Ginosar and the $300
million dollars plus of Arafat's stolen money he hid in Switzerland. The police

didn't even bother with obvious tax evasions and similar felonies. We know why
they are protecting him and I told you it was inevitable. The peace team is

 !immune from prosecution. Period
So Israel police is not going to investigate the following swiming accident

 :either
On the last night of April 2003, two terrorists tried to enter a popular Tel Aviv
watering hole, Mike's Place. The security guard suspected them and blocked

their entry. So one terrorist blew himself up, murdering the guard and three
patrons. But the other terrorist, one Omar Sharif, failed in his massacre attempt
because, we are told, his explosives' belt refused to ignite. Thus, he ran off into

 .the night and was subject to an international manhunt
By May 1, a holy day in the New World Order calendar, we learned that the

terrorists were British citizens who had taken a long odyssey from London, to
Damscus, back to London, on to Jordan, through the West Bank, then finally to

Tel Aviv for their final act. Now why all the trouble? Is there a shortage of
 ?brainwashed suicide candidates in Gaza

Then barely two weeks after he disappeared into the Tel Aviv humidity, Sharif's
body was found washed up on a Tel Aviv beach. The police reported he drowned

but so far, haven't said when. The Israel police spokesman admitted the
circumstances of his demise were, "mysterious" and "barely explainable," and

promised to get to the bottom of the case. They won't because they won't be
 .allowed to

So let us try to, using the few facts at hand. A suicide bomber flies from Britain,
makes a few stops, fails in his mission and walks to a Tel Aviv beach and

:drowns because

.After a long night of terror, he felt like a refreshing dip in the Mediterranean *

.Having failed to murder his quota of people, he went after fish *

.He was trying to dogpaddle to the Gaza Swimming Club *

He was hoping to break the world breast-stroke record by swimming to *
.England

.He was testing if his explosives were waterproof *

He mistook his belt for a life preserver, a common error among surfing Semtex *
.users

He was quickly apprehended, interrogated under duress, drowned after he *
.spilled all he knew and thrown into the sea

I would guess he was dumped at sea and his body wasn't meant to roll into
shore. And I have no problem with the elimination of terrorists. But this time

around, you can bet your bottom shekel, he knew too much about a much
.broader plan to be kept alive for trial

***
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 ***
An observation: I am sitting with my daughter and her two identical twin friends

at a restaurant/store at Latrun junction. A northern European UN soldier in
civies passes and mutters so we all hear, "F...ing Jews. We should kill them all."

?Why are we allowing the UN into our country

 ***
A comment: Somebody throws of pro-Israel show in Washington and invites

airhead crooner Achinoam Nini. She refuses to sing the Israeli national anthem,
Hatikvah because of the line: "For two thousand years, the Jewish heart has

yearned to be a free people in its own land." It's a disgrace justified in the
Jerusalem Post by one Greer Faye Cashman who explained that Israel is also

 .home to Muslims, Christians and Druze
Now using this boneheaded thinking, why sing God Save The Queen when

atheists abound in the British Empire, or what's left of it? Why have a star of
David on the flag when clearly a cross and crescent should be added? Why call

 ?the country Israel at all
And it just this kind of profound peace thinking that Sharon, under partial

.duress, is hoping will prevail by not saying no to the Roadmap

***

But those of us who see through the machinations will prevail because we
 "caught the "peacemakers

 .in a clumsy murder of gargantuan proportions
The following legal declaration was signed in Tel Aviv on May 21, witnessed by

Yaacov Verker, chairman of the Public Committee For The Reinvestigation of the
:Rabin Murder

;I, Amos Ben Dov (identity number) do declare the following to be the truth

On Saturday 4/11/95, I was the manager of the branch of the security company .1
.which guarded Ichilov Hospital

After hearing of the prime minister's assassination, I arrived at the hospital to .2
oversee the crew responsible for public order. Because of my duty, I was given

.free reign to work throughout the hospital compound

During the course of the night. I approached the prime minister's Cadillac, .3
parked opposite the entrance of the Trauma Center. The vehicle was locked and
was parked in a haphazard way. I looked inside via the front windshield and saw
two large bloodstains; The first was just beyond the middle of the backseat, the

second was on the front passenger seat beside the driver's seat. At the time, I
supposed that the backseat bloodstain was the prime minister's and that in the

front seat was the bodyguard's. I was later surprised to learn the bodyguard's
wounds were insignificant compared to the prime minister's, yet the bloodstains

were of the same proportion. The prime minister succumbed to his wounds
while the bodyguard easily survived. Yet the stains on the seats were about the

same size. I called a security guard, Tsur, who was responsible for hospital
security (and I believe still is), to look inside the vehicle. He looked within

.without a noticeable reaction

At the time, I assumed the frontseat bloodstain was the bodyguard's, despite .4
its unusual size. Later, I learned the bodyguard never sat in the front seat and I
couldn't imagine any circumstance where he would move to the front seat. For

.this reason, I concluded that something else must have occurred

.I declare this to be the truth. Amos Ben Dov .5

With courageous and honest Jews like Amos Ben Dov, we're going to get the
"peacemaking" murderers before they get us. Beware Sharon, moral Jews are

!out there

end

Slowly, the Hebrew version of my latest book, Save Israel, called Hatzeelu
Yisrael is being prepared for publication. Both versions can be had by writing

me at chamish@netvision.net.il

The subject is the international plot against Israel. To partially prepare
:yourselves, visit

http://chamish.tsedek.com

http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=32606

http://www.themoscowtimes.com/stories/2003/05/06/003.html

מבחן התוצאה 
פ"ש 

@ עיתון הארץ מכחיש שאבו מאזן מכחיש את השואה @
  

71. אבו מאזן, פרופיל פוליטי : מאת מכון ממר''י..... 
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?

az=show_thread&om=5315&forum=gil&omm=71&viewmode=threaded

מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד              תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)

פילוביץ שחף 
חבר מתאריך 9.2.02

98335 הודעות

   08.06.03   10:53   

     
  25. הכל משחק אחד גדול............................  

בתגובה להודעה מספר 23
 

mailto:chamish@netvision.net.il
http://chamish.tsedek.com/
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=32606
http://www.themoscowtimes.com/stories/2003/05/06/003.html
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=5315&forum=gil&omm=71&viewmode=threaded
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=edit&forum=gil&om=5150&omm=23
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=post&forum=gil&om=5150&omm=23
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=read_count&om=5150&forum=gil&viewmode=all
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=list&forum=gil
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?quote=not_empty&az=post&forum=gil&om=5150&omm=23
javascript:updatePropertyDisplay('23')
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcadmin.cgi?az=admin_board_manager&command=admin_remove_messages&forum=gil&thread_select=5150&selected=23
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=send_mesg&userid=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=user_profiles&user=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=add_buddy&user=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3&forum=gil
javascript:makeRemote('http://rotter.net/cgi-bin/forum/Lib/view_user_kartis.pl?user=%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5 %D7%A9%D7%97%D7%A3')
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=view_ip&forum=gil&om=5150&omm=25&name=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3


1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 77/280

IT'S JUST A SHOW by Barry Chamish

It's not as if Israel is the only place putting on show news. The American
woman soldier supposedly rescued by gallant troops develops amnesia and

can't remember the incident. NASA spokesman Ron Dittmore refuses to accept
that insulation foam caused the Columbia explosion and he "resigns" just as

NASA is about to sell the conclusion that the foam was the culprit after all.
Arafat and Abu Mazen were at loggerheads over the appointment of Dahlan as
Security Minister because Dahlan is opposed to terrorism. Right! Amazingly, if

 .people didn't buy it, no one would dare sell these brands of snake oil
In Israel, so much of this snake oil has been sold over the past decade that

certain circles have become more than a tad cynical. Take the bombing of
Mike's Place by two British Moslems, one of whose suicide bomb conveniently
fails and he disappears into the bloody mist. Turns out both bombers were well

to do and reportedly apolitical British subjects. Somehow they ended up in
 .Damascus where they experienced a sea change in values

We travel to Iraq where "human shields" are embarassing America. But it's a
show. It turns out the CIA were supplying a good portion of these shields and

they relayed vital information on the location of Saddam's most valued
buildings. But in Israel these deluded souls are becoming a genuine pain. They
get in the way of military operations and worse, get themselves killed, bringing

 .wrath upon the country
So two British nationals blow up a Tel Aviv pub and the government has its

 .pretext for closing the gates on incoming foreigners it doesn't like
Is that what happened? There's no proof but it's just the kind of deadly show
some Israelis expect from their leaders. After all, no one voted for Sharon so

he could accept Bush's new word for Oslo, the "Roadmap" to peace. They may
as well have voted for Mitzna, which practically no one did...which begs the
question of whether his role was to lose big, giving Sharon the mandate to

 .roadmap Israel into extinction
And how handy that Mitzna just resigned and his party is on the verge of

naming Rabin murderer Shimon Peres as its interim chairman. That would be
just fine with Sharon who could now bring his bosom pal Peres into his

 .government
This is good guessing. If it turns out right, well, you heard it first here. Now we

.move into provable territory

IT'S SHOWTIME

I received an e-mail of great interest. The man explained that though we are
from different political worlds, he had a very sensitive role in the Rabin

government and has some information for me. I wrote back explaining that I
support no political movement and I view all the available choices as criminal.

He replied that he shared the view but I didn't really know how bad the
 .situation was

We met for two hours at a restaurant near my home. It turns out he was the
emissary between Rabin and Arafat in 1994-5. He was highly sympathetic to

the PLO's leadership at the time and still partly is though, "I found out that
 ".they are all crooks, totally corrupt

 .He wasted no time getting to the point
 ".I knew the night Rabin was murdered that the Shabak did it"

 ?Did he have proof
 ".No. But I saw things before"

He then told some pretty hair-raising stories, like the time he received death
threats which he reported to the police. He was soonafter kidnapped in a

police car and taken to a facility in Petakh Tikve where he saw Hamas spiritual
leader Yassin locked up. He was told who made the threats, decided to drop

 .the charges for close personal reasons and was released
He took out a list of names. He said, "You have the right idea and you're

getting close. But you're missing some key players. The top of the pyramid is
Peres and higher and I'm not sure who is really controlling him. But I saw who

is running the show below him. I would suggest you follow their trails and
 ".watch where they lead

 .I took out a napkin, borrowed his pen and took notes
You got Ginosar and Carmi Gillon right. They've got the goods on everyone"

and can keep the lid on what they choose. But I don't know why you're not
looking closely at Danny Yatom. Netanyahu appointed him Mossad chief out of

 .fear. And he knows all about Rabin's murder
Next, the IDF Chief of Security Yechiel Khorev. You should have figured out"

 ".how powerful this guy is by what happened to Yaacov Yitzhak
I had been holding onto this story for months, not knowing what it meant. The

former IDF chief scientist, Yaacov Yitzhak wrote a memoir and found a
publisher abroad. To stop publication, Yitzhak was jailed for months, and his

family was threatened with fatality if he didn't change his mind about
publishing his book. The main problem was that Yitzhak named Khorev and

 .Maariv probably saved Yitzhak's life by publishing his identity
If they went to all this trouble over Khorev, he was involved with the most"

sensitive secret army operations. You're right about how Goldstein was framed
 .in Hebron. Eli Barak wasn't on top of that operation, army intelligence was

Next someone you've missed completely, as far as I've read you. Yaacov"
 ".Kedmi, head of Nativ. He has his finger in everything

Nativ is the Prime Minister's Liaison Office. It sends spies to the former Soviet
Union under cover of arranging immigration to Israel. Yigal Amir spent the

spring and summer of 1992 in Latvia on a Nativ program. Rabin was planning
to shut down Nativ when he was murdered and many consider this a strong

 .motive for murder
Kedmi was at a meeting I attended and guess who was with him? Avigdor"

 ".Eskin
Eskin is a show radical now doing prison time for his alleged far right wing

 .activities
Eskin was all tied up with Kedmi and that means he was an intelligence"
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operative of some kind. As for Kedmi, he has enormous power and influence
 .and I would advise you to find out why

 ".Finally, you have Meir Shamgar backwards"
Shamgar was the former Chief Justice of the Israeli Supreme Court and he
headed commissions of inquiry which whitewashed the Rabin murder and

 .Hebron massacre
The way you have him is he is basically a good guy being blackmailed"

somehow into doing the wrong things. Not so, he knows exactly what he's
".doing. He's running things, not the other way around

RETURN OF THE ROCKY MEIR HORROR SHOW

The third Shamgar Commission of Inquiry released its conclusions and they
were precisely what I told you they would be. Just check my past writings if

 ?you doubt me. Then again, why should you
The Kishon River which dumps its effluents into Haifa port was used primarily

by two groups of people; fishermen and Navy traineee frogmen. In the past few
years, dozens of frog and fishermen developed agonizing cancers and the

attrition rate was high and rising. If they were to sue, and several tried, the IDF
would have to pay compensation to the families of the frogmen, while the

chemical industries which did the dumping would be liable for similar
payments to both groups of victims. This had the potential of bankrupting the

 .IDF and most of Israel's petrochemical corporations
So Shamgar chaired a coverup commission which concluded that there was

no connection between the river and the cancers. This was such as ridiculous
lie that even Shamgar rebelled. He got to be the dissenting judge, disagreeing

.with his two fellow commission panel members

:Showboat

This show stunk but Shamgar didn't get panned. Two others got all the bad
 .reviews. Shamgar's career survived the fiasco

Which is more than Yitzhak Sharvit can say. He was a fisherman who,
reportedly, knew all about the poisons of the Kishon River. The sick fishermen

had organized into a noisy group demanding compensation for their mortal
ills. A few days before Shamgar's conclusions were released, Sharvit was

crossing Haifa Harbor when a Port Authority patrol boat gunned its engines
and rammed Sharvit's boat, aiming perfectly for his cabin. Two crewmen died
.with Sharvit, whose body somehow remained undiscovered for over a week

SHOW JEWS

Daniel Pipes wants to be appointed to the President's Peace Council but those
 .nasty leftists and Arabs are preventing it. And the Jews are lapping it all up
This Peace Council is a pro-Arab front founded by a very leftwing former US

 .Ambassador to Tel Aviv and prominent CFR member, Samuel Lewis
How long must I say it: Daniel Pipes is a CFR stooge and his "think tank" and

magazine are funded by the CFR directly and untraceably. His credentials were
:arranged for him and he is going to betray his admirers. Now look hard

 Council on Foreign Relations
 New York

 "?Should Washington Actively Promote an Israeli-Palestinian Settlement"
 MARTIN INDYK

 Director, Saban Center for Middle East Policy, Brookings Institution
 DANIEL PIPES

 Director, Middle East Forum
 :Presider

 CHARLIE ROSE
 Executive Producer and Host, Charlie Rose Show

 Friday, May 2, 2003
 (to 2:15 p.m. (ET 12:45

 http://www.cfr.org/>www.cfr.org>
Please join us on the Council on Foreign Relations Website at

.<http://www.cfr.org/>www.cfr.org for a live webcast

?Got it now

But what do we make of Israel's good-natured President Moshe Katsav and his
visit to the pope last December? Recall my insistence that King Juan Carlos of

"Spain is pulling the Vatican's strings in the Middle East

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?
pagename=JPost/A/JPArticle/ShowFull%26cid=1052101253851

 May. 5, 2003
 Bush: For 55 years Israel proved its determination to the world

By THE JERUSALEM POST INTERNET STAFF

Israel's President, Moshe Katsav, received congratulations for Israel's 55th
Independence Day from American President George W. Bush, Russian

.President Vladimir Putin, and Spain's Monarch Juan Carlos II

So, what is this Katzav show all about? There's more going on than Katsav's
 .dopy demeanor lets on

As is the case of someone I know personally. I know there were money
problems. I know you were driven to publicity. But people spoke to me about
you. People well placed in your field. I know you are being given high profile
cases in return for cooperating on others. Your clients haven't seen through

your show but others have, like Tel Aviv district Military Judge Strashnov. That
was a hint. I beseech you; take it!! Stop the show or I'll have to review your act

.very shortly

http://www.cfr.org/
http://www.cfr.org/
http://www.cfr.org/
http://www.cfr.org/
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/A/JPArticle/ShowFull%26cid=1052101253851
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end

Israeli attorneys, please visit http://chamish.tsedek.com and read the new
evidence about Avishai Raviv. If you can turn it into a Supreme Court petition

 .to overturn his acquittal, please contact me
.Non-attorneys, my creative webmaster has added a Hebrew SARS link

Save Israel will be a Hebrew book called Hatseelu Yisrael within 2 weeks. Pre-
order here. The English edition of Save Israel! is available by writing me at:

chamish@netvision.net.il

מבחן התוצאה 
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I TOLD YOU by Barry Chamish

.To my fellow Jews. Written on Holocaust Remembrance Day, 2003

Didn't I tell you, the CIA had been training PLO gunmen in the finer arts of
marksmanship, ambush, targeted murders, and advanced sabotage since

1996 when, then-agency director George Tenet and Prime Minister Shimon
Peres, agreed to send 40 PLO "policemen" to Virginia for a little training

course? And do you recall how often I wrote that the trainees were learning
?skills for diplomatic use against Israelis

.ie

Israel has protested the fact that at least 100 of the 150 PA security officers in
 the

 ".course "were involved in attacks on Israeli civilians
(Middle East Newsline, Sept. 17, 2002)

In the past, the CIA trained the PA security forces in sniper skills and other
.techniques that the PA has been using in its terrorism against Israel

?So guess how Israel will reward the CIA

Jerusalem Post - April 15, 2003

Jeff O’Connell, a former head of the Central Intelligence Agency’s Tel Aviv
station, is to return here immediately after the publication of the so-called
road map for Middle East peace to monitor its implementation, sources in

Jerusalem said Monday. According to these sources, O’Connell will be
.accompanied by a high-ranking State Department official

The CIA has reportedly set up a special department to supervise and monitor
the implementation of the road map. In the past, the CIA has had a small

team in the region to monitor Palestinian Authority reforms, and Prime
Minister Ariel Sharon has given his okay to a small US-led monitoring team

.for the road map as well, the sources said

In addition to sending over a monitoring team, the US, according to Israeli
diplomatic officials, has recently been pressing the government to release

Palestinian prisoners as a gesture to PA Prime Minister-designate Mahmoud
Abbas (Abu Mazen). Defense Minister Shaul Mofaz spoke of the idea at
Sunday’s cabinet meeting, but said the possible release had to do with

relieving crowded prison conditions. He denied a prisoner release now would
constitute a gesture to Abbas. Diplomatic officials, however, said releasing
an unspecified number of prisoners was one of the steps the US is urging

”.Israel to take to “help Abu Mazen succeed

Didn't I tell you what the CIA was up to? And didn't I tell you that Iris Cohen
was another Avishai Raviv, a Shabak agent spying on Jews? Nadia Matar, the

.gutsy leader of Women In Green is my latest witness

 -Hi Barry
 just came back from a week away for Pessach and saw your note

 -on this woman called Iris Cohen
 ?Tell me- what does she look like

 I have this nut case woman- and I think her name is Iris- who used
 to call me often and trying to tell us to do all kind of things- she

 usually called me straight after my Thursday radio shows always
 giving mussar on why we are not doing more "tachles"things and
 why we are not demonstrating here and there and gave all kind of

 .nutsy ideas
I th b i i I d t h ti f h b t h h
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 In the beginning I used to have patience for her but when she was
 calling and calling and always giving me lectures on what I

 SHOULD do etc- I lost my cool and told her: "geveret- why don't
 YOU organize something instead of always calling me and telling
 me what to do. You seem to have so many wonderful ideas- do it

 yourself lady and please stop calling me cause you are wasting my
 .time

 She stopped calling for a very long time and then a few weeks ago
 she called again- how do i know? Cause she has this very

 recognizable and annoying voice- I could distinct her among many
 voices and again I think she said her name is Iris (I am so bad with

 names that I am not 100% sure-) and this time she was sweet like
 honey- no mussar; "just calling to see if we are doing something

 now that the road map etc...is being discussed" and then, whren i
 told her about the demo against Abu mazen, she showed up at our

 -(anti-Abu Mazen demonstration (so now I know what she looks like
 and also there- was very quiet- did not give wild ideas like she

 used to (I guess she knows I am watching her) and after half an
 hour she told me that she had to go to court where she had a court

...case about some demonstration

?And didn't I just tell you SARS had to be biological weaponry

 http://www.news24.com/News24/World/News/0,6119,2-10-1462_1346560,00.html
 Sars biological weapon?1

 (SA) - 15:13 1/04/2003
Moscow - The deadly pneumonia that has killed more than 100 people around

the world may be a man-made biological weapon, Russian experts said on
 .Friday

 Nikolai Filatov, head of Moscow's epidemiological services, told the Gazeta
 daily that he thought the pneumonia was man-made because "there is no

 vaccine for this virus, its make-up is unclear, it has not been very
 ".widespread and the population is not immune to it

 Yet he had some reservations, since the virus has a low mortality rate - so
 far killing 4% of those infected -, and because it is relatively difficult

 .to pass on - through direct contact or inhalation
The virus, according to academy of medecine member Sergei Kolesnikov, is

 a
 .cocktail of mumps and measles, whose mix could never appear in nature

 We can only get that in a laboratory," he told a conference in the"
 .Siberian city of Irkutsk, quoted by RIA Novosti news agency

 .It may have spread because of an "accidental leak" from a lab, he added
More than 100 people have died and some 3 000 others have been infected

 by
 Severe acute respiratory syndrome (Sars), which is believed to have

.originated in China's southern Guangdong province

And how long have I been telling you the New World Order's Middle East
plots were formulated by the CFR using Bush, the RIIA and its stooge Blair
and Spain, still run by the Jesuit-trained King Juan Carlos? Put the pieces

.together yourself

http://www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=34136

Date: 2003-04-11

Pope to Meet Young People and Royalty During Spain Trip

VATICAN CITY, APRIL 11, 2003 (Zenit.org).- The Vatican published the official
.program of John Paul II's scheduled May 3-4 visit to Spain

After departing from Rome's Fiumicino Airport, the Pope will land at Barajas
International Airport in Madrid at noon May 3. He will speak during the

.welcome ceremony

At 5:30 p.m., he is scheduled to meet with the president of the government at
the apostolic nunciature, and at 6:45 p.m. to participate in a gathering with

.young people at the Cuatro Vientos Air Base

On Sunday, May 4, at 10 a.m., he will celebrate Mass in the Plaza de Colon
(Columbus Square) and will canonize Pedro Poveda Castroverde, Jos? Mar?

a Rubio y Peralta, Genoveva Torres Morales, Angela de la Cruz, and Mar?a
.Maravillas de Jes?s

At 1:45 p.m. the Pope will have lunch with the cardinals and members of the
.Spanish episcopal conference, as well as prelates from his entourage

At 5 p.m. John Paul II is scheduled to meet with the king and queen in the
nunciature and at 6:15 p.m. a farewell ceremony will take place. The papal

plane will leave Madrid at 6:45 p.m.; it is scheduled to arrive in Rome at 8:15
 .p.m

King Juan Carlos has the title King of Jerusalem, defender of the holy
catholic land interest

http://story.news.yahoo.com/news?
tmpl=story&u=/ap/20030227/ap_to_po/war_rationale_1

It was the Spanish prime minister, Jose Maria Aznar, in fact, who urged......
.Bush to link Iraq with the Middle East peace process

http://platinum.yahoo.com/nws/index.html

http://www.news24.com/News24/World/News/0,6119,2-10-1462_1346560,00.html
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Iraqi Opposition Groups Meet for Talks in Madrid

!Fri Apr 25, 4:00 PM ET Add World - Reuters to My Yahoo

MADRID (Reuters) - More than 100 Iraqis in exile from across the opposition
political spectrum gathered in Madrid on Friday for a weekend of talks on

.(future democracy in Iraq (news - web sites

Prime Minister Jose Maria Aznar and Foreign Minister Ana Palacio, firm
supporters of the U.S. war to topple President Saddam Hussein (news - web

sites), inaugurated the conference and offered support in the rebuilding of
.Iraq

Members of the long-exiled, pro-U.S. Iraqi National Congress, the Shi'ite
Muslim party Al Dawa, the Iraqi Communist Party, Kurdish parties and other

.groups will meet this weekend

U.S. administrator in Iraq Jay Garner has said the process of forming a
.government run by Iraqis would begin by the end of next week

Iraqi Communist Party leader Subhi Al Gumaily told Reuters he was
optimistic about the conference outcome. Pre-war meetings of Iraqi

.opposition groups often ended in disagreement

There are different approaches and different interests but we can talk to"
each other in a civilized way," Al Gumaily said. "It's about discussion and

".guaranteeing democracy

Spain raised its international profile by backing the United States in the war
in Iraq and earlier this week Palacio signaled Spain might hold a Middle East

.peace conference

Madrid hosted historic U.S.-brokered talks in 1991, when Israel sat down for
.the first time with its Arab neighbors

 ,Hi Barry
Well, the writing's certainly on the wall, isn't it? You can see what's going on

with the Shiites as well as I can. And from this we can be certain that the
game plan from day one has been destabilization leading to Islamism leading

 .to WW III with Israel as American Nazi's scapegoat once again
Barry, I implore you... start talking about the Bush family and their three

generations of ties to Nazism. Start talking about their use of Jewish slave
labor from Auschwitz to make steel for the Nazis for use against the allies.

Start talking about Wall Street and the Nazis. Do it before it's too late and
 .Bush wins in 2004

You can reach segments of the Jewish population in Israel and America that
people like me can't talk to. You can let Florida Jews know that when they

support this administration, they support Nazism and Nazi collaborators. You
can help stop World War III before it gets into full swing if you speak NOW,

and stop the silence on behalf of Israel's short term survival. There isn't
going to be a long term if you and others don't help expose the Bush cabal

 .for what it is
They are GOING to use your people as the pretext to genocide against all

Arabs and Persians, and the result will be a crater where Tel Aviv used to be.
Bank on it, as sure as the sun rises in the east. If bush wins, and right now

he's a hammerlock to win in 2004, Israel is dead before 2008. Not only dead,
but America and the rest will return to fully blown anti-Jewishness for the

 .violence America provokes
There's no time left to play politics on this Barry. Bush and the family must

be exposed publicly, and NOW. Please consider pushing this issue to the
.forefront in the near future

Peace

http://story.news.yahoo.com/news?
tmpl=story&u=/nm/20030418/wl_nm/mideast_spain_dc_1

Aznar Discusses 'Road Map' with Arafat, Mubarak

!Fri Apr 18, 8:16 AM ET Add World - Reuters to My Yahoo

MADRID (Reuters) - Spanish Prime Minister Jose Maria Aznar, a close U.S.
ally, has spoken to Palestinian President Yasser Arafat (news - web sites) and

Egyptian President Hosni Mubarak (news - web sites) about the Middle East
."road map" for peace

A spokesman for Aznar said on Friday the Spanish leader held phone
conversations with the two Arab leaders on Thursday evening after a 45-
minute conversation with President Bush (news - web sites) earlier in the

.day

He spoke to Arafat and Mubarak to analyze the Middle East "road map" for
peace between Israel and the Palestinians, the spokesman said, but he gave

.no further details

The "road map," designed by the "quartet" of the United States, Russia, the
European Union (news - web sites) and the United Nations (news - web sites),

.calls for a Palestinian state by 2005

Bush has placed a new priority on the Israeli-Palestinian conflict at the
urging of Aznar and British Prime Minister Tony Blair (news - web sites), two

http://platinum.yahoo.com/nws/index.html
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/nm/20030418/wl_nm/mideast_spain_dc_1
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g g y ( ),
.(of his two closest allies on Iraq (news - web sites

In turn Bush has sought Aznar's help for diplomacy in the Middle East, where
Aznar has good relations stemming from Spain's historical roots to the Arab

.world and from its mediation efforts in the Arab-Israeli conflict

http://news.ft.com/servlet/ContentServer?
pagename=FT.com/StoryFT/FullStory&c=StoryFT&cid=1048313900149

 Aznar launches Mideast peace bid
 By Leslie Crawford in Madrid

Published: April 21 2003 5:00 | Last Updated: April 21 2003 5:00

a Aznar, the Spanish prime minister, will this week launch aםMar יJos
determined bid to host an international conference to bring peace to the

.Middle East

Mr Aznar will travel to Paris and London to discuss his initiative with Jean-
Pierre Raffarin, his French counterpart, and Tony Blair, the British prime

.minister. A trip to Washington is being arranged for early May

The Spanish government believes it is vital to reactivate peace talks"
between Israelis and Palestinians," an aide to Mr Aznar said yesterday.

"Spain has always linked its support for the US intervention in Iraq with the
".need to achieve a lasting peace in the Middle East

The Spanish initiative has been preceded by a flurry of telephone diplomacy
over the Easter weekend. According to the prime minister's aides, Mr Aznar

phoned Yassir Arafat in an attempt to coax the Palestinian leader to come to
an understanding with Mahmoud Abbas, his recently appointed prime

.minister

Mr Aznar, now in the final lap of a second, four-year term, is understood to be
lez,בkeen to match the success of his Socialist predecessor, Felipe Gonz

who brought the Israelis and Palestinians together for an international
conference on the Middle East at the end of the Gulf war in 1991. The first

Madrid conference is credited with launching the Oslo peace process, now
.stalled

A second Madrid conference, Spanish diplomats say, would aim to tackle the
issues of Palestinian sovereignty, territorial borders, Israeli settlements, and

the return of Palestinian exiles to their homeland. "Spain is well-placed to
promote this new initiative as it enjoys good relations with Arafat and other

Arab leaders and it is also an established interlocutor with the United
.States," one government spokesman explained

http://story.news.yahoo.com/news?
tmpl=story&u=/nm/20030424/ts_nm/mideast_usa_dc_4

 U.S. Ready to Put 'Shoulder to Wheel' on Mideast Peace
 !hours, 16 minutes ago Add Top Stories - Reuters to My Yahoo 2

WASHINGTON (Reuters) - The United States on Wednesday called for quick
confirmation of a Palestinian cabinet and vowed to put its "shoulder to the

.wheel" to implement a long-delayed Middle East peace plan

President Bush (news - web sites) discussed the developments and his plans
to release the road map by phone with British Prime Minister Tony Blair

(news - web sites) and Spanish Prime Minister Jose Maria Aznar. Bush also
thanked Egyptian President Hosni Mubarak (news - web sites) for his role, a

.White House spokesman said

=http://www.ananova.com/news/story/sm_773633.html?menu

Blair and Aznar welcome Palestinian cabinet agreement

Tony Blair and his Spanish counterpart Jose Maria Aznar have welcomed the
.appointment of a Palestinian Cabinet

The pair, who were key war allies, were holding talks on Iraq and the Middle
.East in Downing Street

They used the opportunity to hold a conference call with US President
.George Bush

Speaking afterwards, Mr Blair said: "We are delighted that the Palestinian
.Cabinet is agreed under Prime Minister Mahmoud Abbas

Today is Holocaust Day, 2003 and I'm going to tell you something else and it
would be a fine idea if you let it sink in, remembering Jack Nicholson's

 ".memorable words: "You don't want to know the truth. The truth scares you
 .Know this truth. It could prevent another Holocaust being planned now

:Hebron community leader David Wilder sent out this article yesterday

 ?Negotiating with the Nazis
By David Wilder

 The Jewish Community of Hebron
Holocaust Memorial Day “€ג April 28, 2003

.Shalom

Being that tonight marks the beginning of the Memorial Day for victims of the
Holocaust while honoring past heroes, I believe it is appropriate to broach

.the following subject

Last week I spoke at length about the soon to be Prime Minister of the

http://news.ft.com/servlet/ContentServer?pagename=FT.com/StoryFT/FullStory&c=StoryFT&cid=1048313900149
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/nm/20030424/ts_nm/mideast_usa_dc_4
http://www.ananova.com/news/story/sm_773633.html?menu=
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Last week I spoke at length about the soon-to-be Prime Minister of the
s doctoral thesis™€גPalestinian Terrorist Authority, Abu Mazen. Abu Mazen

accused the Zionist movement, of conspiring against the Jewish people and
collaborated with the Nazis to annihilate it, because the movement
considered "Palestine" the only appropriate destination for Jewish

.emigration

.Of course, nothing could be further from the truth

But, what if it were true? Can you imagine the impact such a revelation would
have had on the Jewish people, on the leadership of the then future State of
Israel? It is so preposterous an idea that, the implications so inherently evil,

one of “€ג Jews making a deal with the devil himself, Hitler, Yemach shmo
.the greatest fiends of all human history, it is unfathomable

Yet, in a bizarre way, it looks like that is exactly what Israel is doing today,
fifty five years after the creation of the state, fifty eight years after conclusion

.of the second world war and cessation of the Holocaust

I have not reader Abu Mazen's full thesis. It is probably as despicable as the
 man himself. But

if Mr. Wilder's summation is correct then he had better get used to the idea
that Abu Mazen's preposterous and unfathomable claims should be

examined, finally, by we Jews, very, very seriously, on Holocaust Memorial
.Day

The following is a section from my new book Save Israel. You know how to
get it by now. Just write me at chamish@netvision.net.il. I once sent the full text

to my readers and, as a rule, I never send the same material twice. We'll make
an exception here, to wake Mr. Wilder up on this, Holocaust Remembrance

.Day, 2003

 The Jewish Establishment vs the Six Million
Posted By: Barry Chamish

 JUST AS SCARED, JUST AS DOOMED
by Barry Chamish

 Last November, I was invited by Atara Beck to speak at Israel's, The
 ,Judaica Centre in Toronto. After she organized a most successful lecture

 she gave me a book written by her father M.J. Nurenberger. This wasn't the
 .first time I was given a book to read and rarely is the task rewarding

 .After dawdling two months, I finally set about to give the late Mr
.Nurenberger a chance

.I hope he forgives me for ever doubting him

 M. J. Nurenberger was a wartime columnist for Jewish newspapers
 worldwide. He later founded the Canadian Jewish News, the country's most

influential Jewish media source. The book I read by him, The Scared And The
 Doomed - The Jewish Establishment vs.The Six Million, is one of the most
 important works about modern Jewish history and for me, completes the

 trilogy of truth about the Jewish leaders' role in the Holocaust, which
.includes Perfidy by Ben Hecht and The Transfer Agreement by Edwin Black

 I have previously reviewed Perfidy and The Transfer Agreement and found
 both contained nearly divine lessons about Israel's situation today. The

Scared And The Doomed confirms the demoralizing truths found in those
 books

 because Nurenberger was an eye-witness to the events the other authors
.covered

 .But his book adds so many details. The following is a long critique
 .Mr. Nurenberger's quotes will speak for themselves but I'll add commentary
 I won't dwell on events covered by Hecht and Black but will recommend that

 all three books be read one after another. The effect is a horrid
 indictment of world, especially, Jewish leaders, but none moreso than the

 founding fathers of Labor Zionism. Once the rotten stench of the truth
 wears off, readers will have learned the lessons needed to save Israel and

.the Jewish nation from still, another slaughter

 Perfidy is sold by Gefen Publishing, ilan@gefenpublishing.com, The
 ,Transfer Agreement has been republished by Brookline Books

 ,milt1@pop.gis.net and The Scared And The Doomed is available by writing
.familybeck@idirect.com

While There Was Time

 Before the war broke out, a group of Zionists led by Vladimir
 Jabotinsky foresaw the upcoming Holocaust of the Jews. His followers were

 known as the Revisionists and later founded the Irgun. They proposed
 practical solutions to fight Hitler but one stands out: a Jewish army on
.the European continent trained by what would be known as the Allies

Jabotinsky could have recruited over a hundred thousand men and had he
 done

so, the Jews could have protected themselves. But the Jewish establishment
.would not allow him to save Europe's Jews

 The war against Jabotinsky, followed by wars against the Irgun, made"
 a united Jewish resistance impossible and indirectly prepared the ground

 for the great tragedy of World War II. The mentality of relying upon
 professional organizations and an elite leadership still threatens the

entire Jewish way of life and, indeed, our very survival." pp 23

mailto:chamish@netvision.net.il
mailto:milt1@pop.gis.net
mailto:familybeck@idirect.com
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 During the last few months of Jabotinsky's life, he was under"
 constant attack by the Jewish establishment as an 'irresponsible' leader

.and a pessimist. The campaign against him in New York was truly miserable

 The entire Jewish press, in the service of the establishment, did not let
up in its ridicule." pp 37

 The project (a Jewish army) frightened the American Zionist"
.establishment which wanted no part of the flamboyant Jabotinsky

 A few days before a well-publicized Zionist rally, four Zionist leaders - Louis
 Lipsky, Rabbi Stephen Wise, Eliezer Kaplan (then treasurer of the Jewish
 Agency in Jerusalem), and Solomon Goldman - called on Lord Lothian in

Washington and announced that, 'responsible Zionist quarters disassociated
themselves from Jabotinsky's adventurous scheme.'" pp 48

 This episode certainly is relevant to what happened later and is an"
 illustration of how the Jewish establishment fought any serious effort to

 organize world Jewry against Hitler. Their actions were dictated by the
fear that Jabotinsky would become a real challenge to Chaim Weizmann and

 go
 on to become leader of the Jewish people. This has remained the

preoccupation of the establishment." pp 50

 ,Thus the Labor Zionists who had forged an alliance with the timid"
 frightened pro-British wing of the General Zionists, gained final control

 of the entire World Zionist Movement and its fundraising apparatus. There
 was no opposition except from breakaway factions, a situation that prevails

to this day in the Jewish state." pp 52

 Nuremberger confirms that there were two strands of Zionism, the moral or
 Revisionist brand and the utterly demonic Labor Zionism. To stress the

 obvious, very few Labor Zionist advocates were in on the secret
machinations of their leaders. Most were good people, deeply manipulated

 by
 .their leaders. Keep reading to see just how foul these machinations were

 Still we must ask, why couldn't the followers of Jewish socialism of the
 1930s and 40s see through their leaders, any more than the well-meaning

.followers of the Israeli far left can see through theirs today

The Slovakian Saints

 Nurenberger proves, beyond doubt, that the Nazis viewed Jews as a
 commodity to be sold to any bidder. Both Black and Hecht made the same

 discovery. The criminals committing mass murder desisted when paid off to
do so. The Scared And The Doomed provides several examples of bribes

 saving
 lives but none so heartbreaking and frustrating as that of two Jews from

.Slovakia, Rabbi Michael Dov Weissmandl and his assistant Gizi Fleishmann

 They first sent cables to an associate, Isaac Sternbuch, the Swiss
representative of the Vaad Hatzalah (Salvation Committee), who passed them

 on to American Jewish leaders. By this route, the leaders had the earliest
 proof that the Holocaust was under way. A route had been blazed between

 Slovakia and Switzerland to save the nation's Jews and all that was needed
.was enough money to bribe one or two German officers

 Cable from Sternbuch to Jacob Rosenheim: 'According to the last"
 authentic and repeated information, the German authorities recently

 evacuated completely the population of the Warsaw ghetto. One hundred
thousand Jews were murdered in the most bestial manner. The mass

 murders
 still continue. From the corpses, Germans make soap and fertilizer.' ...The

 matter was not given publicity because Rosenheim promised to keep it
 strictly secret in exchange for the assurance that the United States

government would take some action immediately." pp 62-63

 There was no use talking to any of those Jews abroad because they were"
 criminals: they refused to save people from killers. Instead of secretly

 negotiating for the release of hostages, they made public statements and
 sought publicity as 'leaders of their people.'...After the war, when

 Weissmandl's memoirs of that period appeared, he understood that most of
 the Orthodox rabbis in America and the Irgun delegation there were not only

 foiled in their efforts to arouse the Americans to 'buy Jews' - this was Ben
 Hecht's overt slogan - but were maligned by those in the Jewish

 establishment who feared 'competition' in the field of fundraising within
the Jewish community." pp 65

 By 1943 many Nazis had already realized that they would have to save"
 ,their skins, so Dieter von Wissliczeny, Eichmann's second-in-command

 suggested several deals to the secret committee in Bratislava of which
 Weissmandl was a member. In fact, negotiations had started as early as

 when the Eichmann organization still believed that Jews overseas and ,1941
 Allied governments were interested in 'buying' Jewish lives...Weissmandl

 established contact with the representatives of the American Joint
 .Distribution Committee in Switzerland...Weissmandl was not taken seriously

 ' ;In one of his acrimonious letters to American Jewish leaders, he wrote
 You are dealing with Nazis. You are afraid to risk money to save lives. You

are insane.'" pp 66-67

 The rabbi described in detail the types of officials with whom he was"
 dealing. When Wisliczeny, the German bureaucrat in charge of exterminating

 the Jews, received his first payment, he kept his word and stopped the
deportations Weissmandl informed his friends abroad that there was no
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 deportations. Weissmandl informed his friends abroad that there was no
danger that any funds would land in the German war treasury. Those who

 were
 bribed put their money into their own pockets; they were saving up for

defeat." pp 69

 The map that Weissmandl sent abroad by special courier, a detailed map"
 of Auschwitz with a request that the crematoria be put out of order, wound
up in the wastebasket of some bureaucrat in a New York Jewish office." pp

68

 Gizi Fleischmann had always been a dedicated Zionist...and remained in"
 constant touch with the headquarters of the World Zionist Movement in

 Jerusalem. Gizi informed her superiors that the deportations could be
 stopped quickly if certain conditions were met...These Nazis declared that

 they would find ways to relieve the situation of the Jews of Poland through
 an agency they would set up in Berlin...They pledged themselves to

completely halt the second deportation." pp 70

 Gizi Fleischmann was an idealist who could not understand why all her"
 appeals to Jerusalem were ignored. During, 1943, the time of greatest

 opportunity for rescue, the establishment leaders in America were busy
 fighting every move by the Emergency Committee. It was the leaders of the

 establishment there who decided what they would or would not do about the
 ransom money and about saving Jews from Nazis. It was they who believed

 ,themselves to be the divinely appointed representatives of all Jews
including those in Hitler's camps." pp 70

 The New York Vaad Hatzalah decided to pay the ransom on time, no"
 matter how difficult it might be to raise the funds, because such an appeal

 could not be made public. They wired their committee in Switzerland that
 Weissmandl should go ahead, that the money would be deposited. The cable
 never reached Switzerland; it was stopped by a censor. The censor was Moe

 .Levitt, executive director of the American Joint Distribution Committee
The American government had appointed the JDC as the clearing house for

 all
 such messages...Is it possible to deny that by this action, the Joint

contributed to the liquidation of innumerable thousands of hostages?" pp 72

 Those in control of the funds of the Jewish Agency in Jerusalem and"
the JDC in New York would not 'gamble' ransom money. They gambled with

 the
 lives of fellow Jews...Gizi went to incredible lengths to impress upon the

 leaders of the Jewish Agency that they must take seriously the possibility
 of rescue, but to no avail. Documents prove that these leaders tried to

withhold information concerning the extermination from the Jewish
 community

in Palestine and from the press." pp 73-74

 It is evident that had the Nazis known the Jews of Europe were a"
commodity, worth something to the Allies, that many would have had second

 thoughts when it came to collaborating fully in the so-called Final
Solution. But how could the Nazis have known this, when the European Jews

were seemingly worthless to their overseas bretheren?" pp.171

 Gizi Fleishmann was later cremated alive at Auschwitz while Weissmandl
.saved himself by jumping off the train to the same death camp

Hebrew readers, please visit http://chamish.tsedek.com
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 TWO PHONE CALLS by Barry Chamish

Friday 12:30 AM: I am interviewed on Yehoshua Meiri's Arutz Sheva radio
program. The main topic is my Hebrew web site http://chamish.tsedek.com and

the surprisingly positive review of it in Yediot Achronot. (attached for
 .(Hebrew readers

Inevitably the topic of Shabak provocateur Avishai Raviv's acquittal came
up. I expressed the view that Israel is just not capable of being honest with

its people. And I added, "The precedent established by the court is that it is
now legal for provocateurs to incriminate anyone. Look how Iris Cohen is

 ".running around doing the same work as Raviv
I named a Shabak provocateur who has been on my case for years. A

month and a half ago she was caught trying to incite a protest
demonstration near Nablus demanding the right to pray at Joseph's
Tomb.The demonstrators were peaceful but she prodded them on to

smashing IDF barricades and rushing the tomb. Fortunately for all, she was
 .ignored

An hour before Pesach evening, when no one phones, I received a call from
a woman claiming to be Bima a leader of the Tel Aviv branch of Women in
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a woman claiming to be Bima, a leader of the Tel Aviv branch of Women in
Green. She wanted to know more about Iris Cohen because her group

suspected her of infiltration. First she wanted to know why I thought she
 .was a Shabak agent

Last summer I sold books outside the Moledet convention in Jerusalem," I"
began. "I was with a woman who just sold me a car. Iris came up to me and

said, ' She looks like your girlfriend.' Not five minutes later she cornered the
 '.(lady and announced, 'You're.... (the name of the car owner

She had managed to trace the car registration in minutes. Only someone
with access to police files can do that. I reported the incident on the

internet and heard from people in Uri Millstein's group and the Yemenite
 ".Children activists that she had been casing them for years

You put her name on the Internet? When? Aren't you afraid of a libel suit?""
"I'd love a libel suit against me. It may be the only way to expose the crimes

of the Shabak leading to the Rabin murder. We've learned it's hopeless to
sue for justice. The Supreme Court threw out Yisrael Medad's petitions
 "...against Eitan Oren and there were dozens of witnesses against him

 "?What did Eitan Oren do"
He was the Channel One tv director who staged Avishai Raviv's radical"

 ".activities
 "?Who says he staged them"

About twenty of the actors from Eyal. And Iris Cohen was hanging around"
 ".Raviv around that time

 "?Who says so"
 "?I have my sources"

 "?What's his name. He's in the Shabak, right"
 ".There are certain sources I'll never name. Leave it at that"

 "?But he's in the service, isn't he"
Maybe. Now back to the courts. I sued Ofir Pines for libel and the case was"

closed by the attorney general. And our suit against Yediot Achronot is
 ".going nowhere for illogical reasons

The one handled by Nitzana Darshan Leitner? Don't tell me you suspect"
 "?her of being Shabak

 ".I didn't say that. Just that we are asking questions"
 ".So you should be afraid of Iris Cohen suing you"

Not at all. If I have to defend myself, maybe the court will actually follow"
 "...judicial procedure. I have witnesses like

I then told the caller about the car incident and the Jacob's tomb
 .incitement. She became agitated

What kind of an agent would give herself away by naming his"
 "?companion

 ".An idiotic one"
And why shouldn't Iris try to smash down the barriers? Those lousy"
soldiers are stopping us from praying in our land. They deserve their

barriers crashed for what they're doing to the people. Who says that's
 "?incitement

That was the first giveaway. Either this caller was a genuine fanatic or Iris
 .Cohen

 .This is Iris speaking, isn't it?" I asked"
Yes and I'm surprised at you. I thought you were different, not like those"

 ".stinking religious people
And this was the final giveaway. For years Iris Cohen has been hanging

around religious political groups and all the while, she despised them. If
 .ever I doubted she was a plant, I stopped right then

You're going to be supporting me for the rest of your life," she announced."
"I don't think so, Iris. I have enough witnesses to prove who you are in

court. And you are going to open up all the crimes against the settlers and
 ".opponents of government policy. I wish you'd hurry up and sue

 ".You're going to get your wish"
And you're going to meet all the people you betrayed in court. Let the"

".proceedings begin

I'm hoping Iris Cohen falls into the trap. If so, let's get ready. Is there an
?attorney out there? Are there additional witnesses

The background to the second phone call is the Kempler "amateur" film of
the Rabin assassination. According to Kempler, he held on to the film for

two weeks before mailing it to the Shamgar Commission and waited a
month and a half before selling it to Channel Two. During that period, no

 .one but Shamgar knew of its existence
Four months ago, the weekly newsmagazine B'Sheva published the

testimony of an anonymous witness who had indisputable evidence that
 .the film was in the hands of the Shabak just a few days after the murder

Now I have my own witness that Kempler lied about when he released the
 .film. The implication for me is that Kempler wasn't the real filmmaker

The caller was in her late twenties. She had read the Hebrew website and
ordered my books and video. When they arrived, she called to thank me

:and added

 ".I have some personal experience that drew me to your site"
 "?What experience"

In 1995 I was a new recruit in Galei Tzahal. (Army Radio). Part of our"
training was news analysis. It wasn't even a week after Rabin's murder that

 ".we were shown the murder film in class
You mean it was in the army's hands within a week? Why did they show it"

 "?to you
I don't think they knew how incriminating it was. But I saw that the whole"
thing smelled. Most of us did. I never forgot how obvious it was that Amir

 ".was let in
 "?So you saw the film before it was edited for tv"

I guess so, but I won't be able to tell you what they cut. We saw it without"
".knowing what to look for
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One more name which I will keep anonymous until that day when it's safe
for all to tell what they know. I have my own witness that Kempler lied about

holding onto the film for two weeks. It was circulating in the IDF at least a
.week earlier. One day Kempler will face perjury charges

***

Response to the last sendout was immediate. Australians wrote to correct
me. Australian Jews aren't blind, they are indifferent. It's the leadership

keeping them so. Of course, that's right. I had a great time in Australia and
met many fine people. Opposition came only from the local establishment,
 .not from the wonderful people who hosted me and showed up to hear me

I was overwhelmed with Babylon proofs, and a likely reason why Bush/Blair
are in Iraq. For now let's start with quotes from a book by Steve Lightle,

.Operation Exodus II

As Nimrod built the city of Babylon, he began to build the Tower of Babel."
Babylon introduced to humanity witchcraft and sorcery that has spread to

the four corners of the earth." pp 135

The seeds of witchraft, sorcery, false religions, Greek gods, mythology,"
Roman gods, Scandinavian gods and shamanism that have come to native

 .peoples around the world were all disseminated from Babylon
Nimrod was the first man to put walls around cities. He was the first man"

to want a one world government." pp 137

Sadam Hussein is rebuilding Babylon, thinking he can draw strength and"
power from it. If he receives any power at all, it will be demonic power.

Saddam patterns himself after Nebudchadnezzar." pp 145-6

:And from David Flynn

 Baghdad lies on the 33rd parallel- and the ancient city of Babylon lies
 .on the 33.33rd underscoring the "Hermetic" significance of this real-estate

 There is also huge significance in the connection between the other
 names for this area, "Persia" and "Medea". The etymological root of Persia

 is the Hebrew word, Peree- fruit- specifically THE illumined fruit of the
 tree of knowledge, according to the higher ups in Gnostic thought. Iraq

 contains two of the three rivers mentioned in Genesis describing the
 .location of the garden that grew the fruit of knowledge

 Medea is a from of the Greek word medesthai "to think". The myth of
 Persius and Andro-medeas illustrates the struggle that is symbolically

occurring between the chained thinking men (Andro- Medes) and those who
.actually possess the fruit of knowledge (Peree)- or at least think they do

:From Chris Lindley

 NIMROD, MARS AND THE MARDUK CONNECTION - BY Bryce Self
 The ancient Babylonian deity Marduk was associated with the planet Mars

 and was the origin of the legends and lore of that planet as well as many
 later gods and heroes. Marduk originated as the apotheosis of the biblical

Nimrod. The book of Genesis lists Nimrod as a descendant of Ham, the
 third

 son of Noah. After the flood when men began to multiply once again and to
 establish settlements, the majority of Noah's descendants evidently

 settled together in the valley of Mesopotamia, though a few spread out
 into Palestine and north-west Africa. After about a thousand years (exact
 .date unspecified in the Bible), Nimrod was born in what is now Ethiopia

 According to tradition, Nimrod set out to establish himself an empire and
 began by conquering the cities which had become established in

Mesopotamia. Among these were Babel, Erech, Akkad, and Calneh in
 ,Sumeria

 and in Assyria the cities of Rehoboth, Calah, and Resen. Besides
 conquering these seven cities he also founded Ninevah. The Bible is

 specific in stating that he was the first man after the flood to become an
emperor. He seems to have been impelled and empowered by super-human

 force
 and his onslaught was irresistible. Genesis 10 describes Nimrod as a
 mighty hunter before the LORD." The term is not complimentary, but"

 .implies ruthlessness and a lust for power
 After establishing his kingdom in the Tigris/Euphrates region Nimrod

 consolidated his power by establishing a state religion. He constructed a
 ,(religion that included deification and worship of the emperor (himself

 worship of Satan and his demons, and star-worship (corrupted from a pure
 antediluvian astronomy). A key unifying factor in his religion was to be

 an astronomical/astrological observatory built upon the pinnacle of a
 pyramid, or tower, at Babel. It has been suggested that Nimrod spent some
 time in Egypt before moving up to Mesopotamia and that while in Egypt he

 studied the Egyptian mystery religion perpetuated there from before the
 .flood by the wife of Ham, whom tradition takes to be a descendant of Cain

 The building of this pyramid (or ziggurat) was interrupted by God himself
 in order to prevent Nimrod from extending his sway over all of the

 inhabited earth, according to Genesis. God halted the work by confusing
 ,their language so they could no longer cooperate easily with one another
 nor indeed easily inhabit the same region together. As a consequence the
 human race was dispersed, and as men scattered they carried with them

 remnants of primeval revelation from God, and Satan/hero worship which
 Nimrod had invented as well. This system of muddled half-truths is known

 today to Bible scholars as the "Babylonian Mystery Religion." From a
 biblical point of view this religious system is described as the

 well-spring for all subsequent false religion and endless mythological
.systems

I received about half a dozen copies of the Russian microbiologist's Pravda
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I received about half a dozen copies of the Russian microbiologist s Pravda
 quote that SARS

was a cross between mumps and measles, something that cannot exist in
 nature. Therefore, he

concluded, as I did after my three days in Hong Kong, that SARS is a
 .laboratory project. So, I'm no longer alone

Not so, with my longtime insistence that King Juan Carlos is the man
:pulling the strings in the Middle East. Well, let's try again

 http://www.novinite.com/view_news.php?id=21571
http://story.news.yahoo.com/news?

 tmpl=story&u=/usatoday/20030318/pl_usatoday/4956670
 Bush's ultimatum recalls post-9/11 remarks

Tue Mar 18, 6:27 AM ET

Judy Keen USA TODAY

Bush spent part of Monday rehearsing. He was up before dawn, as always,
and made phone calls to his most steadfast allies in the quest to oust

.Saddam: Blair, Aznar and Spain's King Juan Carlos

***

:We end with the commercials

Gillyan Norman produced the taped debate between me and the Palestinian
professor Dr. Bassam Dally. It's high drama and Israel wins. Write

keziah@ozemail.com.au

And thanks to Richard Shulman who put the following review all over the
net. Save Israel is available by writing me at chamish@netvision.net.il

Richard H. Shulman

(WHAT MAKES ISRAEL NOT TICK (Shulman 9439

This is a review of "Save Israel," the latest book by Barry Chamish, 2002,
Modiin House, Israel: Chamish@netvision.net.il

Don't read this book at meals - you'd over-eat, in order to keep reading. I
went through a 10-page stretch too absorbed to remember to take notes for

this review. The book builds a higher level of understanding from Mr.
Chamish's earlier series about foreign efforts to infiltrate, direct, and

,pressure Israel into diplomatic self-destruction

This volume piles the evidence on, pulls more strands in, and weaves them
into a convincing theory and an impelling vision, although it could have

been better organized. The clarity of the prose permits swift perusal, but the
book is too shocking and too significant for fast reading to do it justice.

Better to nurse it and think about it. Please understand that I had decided to
recommend the book a hundred pages before reading its surprise mention

.of me

Some of the writing is the clearest exposition of the Jewish nationalist view
I have seen. It is inspiring, too. Chamish makes Jewish claims to the Land

of Israel clear and normal. I wish he would devote a separate book to the
.subject

Many cover-ups are ridiculed, those who gain from the conspiracies
identified. As one reads, the mind make the necessary connections, the

emotions get engaged. Chamish often indicates what his evidence is, how
he checked it, and what may be deduced from it. The new evidence

.vindicates much of what his earlier books had surmised

Might Chamish be mistaken," one wonders? Wrong question. Instead,"
judge whether at this stage, which hypotheses may be considered fully

upheld, which probably are correct but require more proof, and which
remain speculative. I do disagree on a few points, and will raise them with

.the author, to see if he has evidence he didn't think to include

The analysis of leaders' statements and who met with whom, shortly before
what event, makes very likely they were plotting. Likewise, the sheer

number of largely proved political plots, and the widespread corruption of
the plotters, makes it increasingly difficult for gainsayers to argue that

.Israeli leaders wouldn't stoop to, say, having PM Rabin assassinated

People doubt that Jewish leaders would do such things to their own
country. The leaders' national loyalty is like that of the Mafia, when it

dispensed narcotics in the US. Peres and his ilk are a Mafia -- corrupt in
.business and politics, alike

By now, some of the theories of crimes and cover-ups are well-known and
popularly accepted. If the people Chamish names as culprits and

accomplices were innocent, some would have sued or at least publicly
objected and defended themselves. Instead, the Tax Dept. fabricated

charges against him, and his car brakes mysteriously failed. More
witnesses than actuarial studies would predict have met an early grave.

.Cover-up is the last refuge of scoundrels

I challenged one caustic critic to debunk Chamish's theories. Instead, the
critic continues to criticize exclusively ad hominem. What a contrast to

Chamish's amassing of evidence! If the critic had a case, he would have
made it. His personal attacks on Chamish indicate poverty of argument.

Name-calling does not embody the Jewish values he purports to uphold.
The burden of proof has shifted onto the Establishment to prove itself

!i t d Ch i h' iti t th l li ti

http://www.novinite.com/view_news.php?id=21571
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/usatoday/20030318/pl_usatoday/4956670
mailto:keziah@ozemail.com.au
mailto:chamish@netvision.net.il
mailto:Chamish@netvision.net.il
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!innocent and upon Chamish's critics to prove themselves realistic

One also might wonder, "Since Chamish has alleged numerous
conspiracies, maybe some are the product of an over-active imagination."

Perhaps. He admits to a wild past, but has become a seasoned investigator.
His methods are professional, and his findings are being adopted. He

.invites us to use our imagination but from the facts

First, there are the earlier, undisputed conspiracies, such as the Vatican
"ratline" for rescuing Nazis and the US harboring of thousands of Nazis as

agents against the USSR. Those things reveal a sinister attempt at
.(pragmatism. (The US scheme wasn't pragmatic. It failed

Second: (1) The Israeli establishment admitted the Rabin dirty tricks
campaign; (2) Other tricks became obvious; (3) The illegal conspiracy to

foist Oslo on Israel was admitted but nobody was prosecuted; (4) The
immediate perpetrator of the dirty tricks was not charged with them; (5)

Promotions went to his bosses and Rabin's unsuccessful security guard;
and (6) There were no trials of those who armed the terrorists who then

murdered hundreds of Jews. It no longer is a question of whether there are
government conspiracies in Israel, or at what hierarchical levels, or whether

cover-ups reached into the judicial system. It has become a question of
how many conspiracies are there, are the main ones directed from abroad,

and how can Israel free itself from the conspirators. The undemocratic
.concentration of power must be reformed

I still have difficulty accepting explanations that some of these conspiracies
originated in exotic organizations, such as the "Illuminati," hundreds of

years ago. However, they are not central to the thesis, and could have been
omitted. Point is, when Chamish draws upon un-refuted books about the

Jewish Establishment working with the British and the State Dept. to stymie
rescue efforts during the Holocaust, he is being factual. The same Jewish
organizations that suffered from neurotic appeasement-mindedness then,

do so now. They appease the governments over Oslo, while the Arabs
.murder Jews. The State Dept. perpetuates its anti-Zionist corporate culture

The expose of the Peres Peace Center I find funny, but however exciting the
subject, Chamish leaves one thinking, "of course." Recent material about

how Peres bought his Nobel Prize is put more convincingly than elsewhere
and the sinister and corrupt uses and practices of the Peres Peace Center

.put more comprehensively

Likewise, the motives for the "security fence" were discussed elsewhere,
but this book gives one a keener insight. The same goes for why PM
Sharon frustrates his supporters. The analysis of the EU and the US

colluding, while pretending to differ, is masterful. Their petty rivalry masks
their over-arching unity. The PLO-Hamas alliance is similarly disguised by

.rivalry on the street

Decide for yourself about the shocking explanation for the missing
.Yemenite children and what happened to the whistle blowers

Then there is Arafat's connection to the first bombing of the World Trade
.Center

I had asked Israelis about the military prowess in Lebanon of recent Labor
candidates for Prime Minister touted as having been "most-decorated" and

"much-decorated." I wasn't convinced by the vague praise, but nobody I
asked knew anything. Chamish does. The book explains why the IDF failed
to trap the Syrian Army in Lebanon. It further asserts that one of the same

.incompetent generals seemed to fan the Intifada more than end it

The problem with a current events book is that while the book still is
coming out, some of the predicted events failed to occur. Thus there may

have been grumbling by Israeli generals over the political echelon's not
letting them fight against P.A. terrorism properly, but it did not lead to a

.coup d'etat against Barak

A strong case against the Council on Foreign Relations is made. Its task
force report and book both lay out something like the Road Map. If those
documents merely claimed to be making peace, they and the Council on

Foreign Relations might not seem conspiratorial. Chamish, however,
demonstrates in the relevant paragraphs an advocacy of all sorts of

interference with Israel, in order to force Israel to accept the Council's
?goals. If that isn't conspiracy, what is

From Chamish's brief biographies of members of the Council, such as
Hanan Ashrawi, one realizes that it harbors many anti-Zionists. We Jews

owe Chamish our gratitude for making us aware of them. Since few Council
Members, including the heads of Jewish organizations and of the American

foreign policy Establishment, strenuously objected to those documents,
they must accept them. (I read those documents and verify Chamish's

(.findings

Chamish leaves it undeniable that power brokers are manipulating Israel
towards defeat by the Arabs, using the usual means of Establishments:

subsidy, blackmail, threat, censorship, and ridicule of opponents such as
Chamish. The Israeli system has produced corrupt and corruptible leaders

to a degree that supposedly sophisticated Israelis do not realize. US
policymakers issue principled statements for public consumption and

contradictory private rulings. The American people are too bemused with
their supposed democracy to notice the difference. Will the US and Israeli

media inform them they are being duped? Not likely, the media is part of the
.problem
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Having seen his sincerity in his earlier works, and gradually catching on to
their import, people with clues and evidence of exposed and of still-hidden
scandals have been sending Chamish more. Chamish has started rolling a

.snowball that would continue downhill even if he quit the struggle

Let us end on a positive note, in an echo of biblical theory which, I think,
sustains Chamish. Notice how hard it is for the State Dept. to deliver Israel

the coup de gras! Notice how many respites Israel gets, as Arafat walks out
of a deal that would signify Israel's defeat! Although the Jewish people

consider themselves weak, they have great power. They hold their fate in
their own hands, far more than they realize. If they wake up in time, they

could turn out their leaders. They could resist US blandishments and deal
with their Arab foes. They could regain international respect by respecting

themselves, cleaving to their tradition, and standing up for themselves.
".That is the undertone of "Save Israel
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 <From : Barry Chamish <chamish@netvision.net.il

 To : gblech@netvision.net.il
 Subject : fantastic

Date : Tue, 29 Jul 2003 19:59:41 +0200

 YOU THOUGHT IT WAS TOO FANTASTIC TO BE TRUE
by Barry Chamish

LET US RECALL a few of the things I wrote in my new book Save Israel that
almost all of you thought were too fantastic to be real. Shall we begin with the

?latest Peres scheme

http://story.news.yahoo.com/news?
tmpl=story&cid=586&ncid=586&e=3&u=/nm/20030722/wl_nm/mideast_jerusalem_dc

 Peres Raises 'World Capital' Solution for Jerusalem
JERUSALEM (Reuters) - Shimon Peres, the head of Israel's opposition Labor
Party, has suggested resolving Israeli-Palestinian conflict over Jerusalem by

 .putting its holy sites under U.N. stewardship, a spokesman said Tuesday
His plan calls for declaring a holy area of sites sacred to Jews, Christians and

Muslims in Jerusalem's old walled city as a "world capital," with the U.N.
Secretary-General serving as mayor, Peres' spokesman Yoram Dori told

 .Reuters
Israel claims Jerusalem as its capital, including the Arab eastern part captured

in the 1967 Middle East War and annexed in a move that is not recognized
internationally. Palestinians want to make East Jerusalem capital of the state

they hope to establish in the West Bank and Gaza Strip (news - web sites) under
 .a U.S.-backed peace plan

Peres raised the idea in a meeting with visiting Russian diplomats-in-training
when they asked how he envisaged a solution to conflicting Israeli-Palestinian

 .claims to the city, Dori said
Israel has previously rejected proposals raised by the Vatican (news - web sites)

 .to internationalize Jerusalem
Peres, a former prime minister and an architect of interim peace deals with the

Palestinians, has not raised the proposal with Israeli or Palestinian leaders, Dori
.said

THE JERUSALEM POST added that under the Peres plan, the sovereignty of the
holy places would revert to their owners. And since the Vatican has the lion's

share of real estate claims, guess who gets to own the most holy land in
?Jerusalem

AFTER PERES let the cat out of the bag, I was deluged with letters asking how
ten years ago I knew this was his real objective. The explanation is found in

:Save Israel, pp. 131

In March 1994, the newspaper Chadashot revealed a most remarkable secret of
the Middle East "peace" process. A friend of Shimon Peres, the French

intellectual Marek Halter, claimed in an interview that in May 1993, he delivered a
letter from Peres to the pope. Within, Peres promised to internationalize

Jerusalem, granting the UN political control of the Old City of Jerusalem, and
the Vatican hegemony of the holy sites within. The UN would give the PLO a

capital within its new territory and East Jerusalem would become a kind of free
 .trade zone of world diplomacy

Halter's claim was backed by the Italian newspaper La Stampa which added that
Arafat was apprised of the agreement and it was included in the secret clauses

 .of the Declaration Of Principles signed in Washington in September 1993
In March 1995, the Israeli radio station Arutz Sheva was leaked a cable from the

Israeli Embassy in Rome to Peres's Foreign Ministry in Jerusalem confirming

http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=5315&forum=gil&omm=71&viewmode=threaded
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=edit&forum=gil&om=5150&omm=27
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=post&forum=gil&om=5150&omm=27
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=read_count&om=5150&forum=gil&viewmode=all
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=list&forum=gil
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?quote=not_empty&az=post&forum=gil&om=5150&omm=27
javascript:updatePropertyDisplay('27')
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Israeli Embassy in Rome to Peres s Foreign Ministry in Jerusalem confirming
the handover of Jerusalem to the Vatican. This cable was printed on the front

page of the radical leftwing Israeli newspaper, Haaretz two days later. A scandal
erupted and numerous rabbis who had invited Peres for Passover services

cancelled their invitations in protest of his treachery. Peres reacted by claiming
that the cable was real but that someone had whited out the word, "not;" the

 .cable really said that Israel would "not" hand Jerusalem over to the holy pontiff
Illustrating the sorry political state of Israel's rabbis, they accepted this

cockamamie excuse and re-invited Peres to their tables. However, in the widely
distributed minutes of a meeting with Clinton in 1997, Peres reiterated his

".diplomacy, ending with the words, "as I had previously promised the Holy See

 **
Save Israel pp. 82-86

THREE MORE DEAD IN RABIN RAMPAGE

The latest Rabin hushup murders were Dr. Dalia Eyal, her husband Nimrod Eyal
and son Assaf. Dalia Eyal had been employed at Ichilov Hospital since the early

1980s. Currently, she was director of a health fund located there but shift-
worked in the trauma department throughout her career at Ichilov. So far, she

has not been positively located in the trauma center on the night Yitzhak Rabin
died there but let's not rule out the possibility. What is certain is that she knew

 .the doctors and nurses who attended Rabin and was privy to the truth
Let us repeat the murder motive: Dr. Eyal undoubtedly knew how Rabin was

 .really murdered
Who conducted the autopsy on the Eyal family? Dr. Death himself, Yehuda Hiss,

the head of the police pathological institute, which was raided last week for
hoarding the internal organs of 81 corpses without informing the families of the

dead. And as we all know, it was Dr. Death Hiss who changed Rabin's wounds in
 .his infamous pathologist's report

Let us repeat the motive for the coverup: Dr. Eyal knew Hiss lied about Rabin's
 .real wounds

.Now let's look at another really sloppy mass murder

The Chronology Of A Slaughter

 .Thursday night, Jan. 10 - Dalia and Nimrod Eyal die embracing in their bed
Friday morning - Jan. 11 - Assaf, 22, dies sitting upright in a salon chair.

According to the Jerusalem Post (15/1/2002): "Police theorize that Assaf came
home and found his family dead. Failing to detect the presence of the odorless,

 ".colorless gas, he too, passed out and died
Saturday, Jan. 12 - Yona Eliad, Nimrod's brother-in-law, discovers the bodies, as

well as the family cats, very much alive.. Police announce that it was an
apparent family suicide. Friends and relatives of the Eyals vigorously deny the

 .possibility
Sunday, Jan. 13 - Police reinvestigate and come up with the answer within a day.

From the Jerusalem Post: "They died as a result of inhaling carbon monoxide
fumes leaked from the water heater in their closed luxury apartment, after a

bird's nest blocked the exhaust pipe." The Post reports that about 100 victims a
winter, "are overcome by gas from home heaters," though only one hospital in

.the country is equipped to revive carbon monoxide poisoning victims

:Now let's start thinking clearly

The Bird's Nest - Birds do not nest in Israel in January. They do not put up a
nest overnight anywhere in any season. They do not put up a nest on a pipe

.venting carbon monoxide. If they tried, they would not finish the nest

The weather - It has been cold and rainy for most of the winter. The water heater
was not turned on for the first time that night. If a summer nest had blocked the

exhaust vent, the Eyals would have discovered it or suffocated by the cold
.November past

The cats - The bodies were discovered 48 hours after they had succumbed. The
.apartment was sealed. The cats should have died as well by then

The son - Assaf comes home, discovers his dead parents and instead of
.immediately calling an ambulance, sits down on a comfy chair and dies

Ichilov Hospital - Every doctor and nurse who tended Rabin on Nov. 4/1995 has
received written and verbal death threats. Two of the doctors, Kluger and

Gutman, suffered unexplainable and almost fatal disorders. They learned to be
...silent afterward. Dr. Eyal, it seems, had not properly learned the lesson
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...silent afterward. Dr. Eyal, it seems, had not properly learned the lesson

By murdering Dr. Dalia Eyal, one ticking bomb was neutralized but there are
many more. So, expect many more murders. The Eyal family was poisoned,

maybe with CO, maybe with another asphyxiating substance. And it wasn't a
.little birdie that did it

NOW LET us look at the following item, reported by all the major Israeli media.
 :Hebrew readers, please visit

http://rotter.net/forum/scoop/6775.shtml

:FOR everyone else, here is the translation

Sunday, June 15, 2003 - Paz Gaz- The Eyal Family Died Of Cyanide Poisoning

Paz Gaz presented the findings of its investigation of the deaths of the three
members of the Eyal family and concluded they died of cyanide poisoning,

...possibly caused by a fire in the clothes dryer

.OR, JUST as likely, by being force-fed cyanide

***

Self-explanatory. Save Israel pp.216

Israeli biological and nuclear scientists are being knocked off one by one and"
this covert war is going unnoticed. A plane carrying scientists to Russia's

biological warfare center at Novosibirsk was blown up over the Black Sea and
no one questions that the Ukrainian missile that supposedly did the job was a

hundred miles out of range. Then a Swissair Corsair crashes killing the head of
Ichilov Hospital's Hematology department, as well as directors of the Hebrew
University School Of Medicine and the Tel Aviv Public Health Department and

" .not a word of suspicion is raised

 http://www.rense.com/general21/micromarconi.htm
http://www.cooperativeresearch.org/timeline/main/AAanthrax.html

 ***
SO FAR, about no one believed me when I wrote that Peres wants to hand

Jerusalem over to the Vatican and UN; now they have to believe me. Not many
believed me when I wrote that a plane exploding over the Black Sea was, in fact,

the murder of Israel's top microbiologists. Today, this serial removal of
micobiologists is acknowledged worldwide. And just about everyone thought a

bird's nest suffocated the Eyal family until I pointed out that in Israel and all
 .northern countries, birds don't nest in January

AND NOW onto the biggest claim of Save Israel, which is that the Council On
Foreign Relations (CFR) runs American diplomacy and that its intentions

towards Jews are deadly, no matter how many Jewish pawns are members of
 .the think tank

A READER provides more verification, as if any more were really needed.
However, since Jews are notoriously slow to catch on, add this to the pile of

:evidence

 & A while back I wrote an article titled "The Council on Foreign Relations
 Mein Kampf" http://www.geocities.com/CapitolHill/2807/emhitler.html. It

 fits in well with the material in your e-mail. It reveals that at least two
 editors of the American Version of Mein Kampf were Council on Foreign

 Relations members. They were also OSS operatives. One of the Editors, George
 N. Shuster, was closely connected with the Church. The article doesn't go

 into the connection. Among other things he was editor of a Catholic
 .publication called Commonweal

 Many CFR members are connected to Georgetown University. It is a Jesuit
 University in Washington DC. Clinton graduated from Georgetown. One of his
 Georgetown University professors was Carroll Quigley, author of Tragedy and

.Hope

 ***
THE POINT BEING, nothing is fantastic. Now with such a good batting average,

allow me to be playful. Late July of 2003 is turning into a stellar month for the
New World Order, as well as for its opponents. The following are just a few

.thoughts I jotted down. There are no claims to proof

Everyone had to know just by the CNN reports last month that public opinion .1
was being readied to justify the landing of American troops in Liberia. We can

be sure the NWO armed the rebels and ignited the bloodshed But why? Well it

http://rotter.net/forum/scoop/6775.shtml
http://www.rense.com/general21/micromarconi.htm
http://www.cooperativeresearch.org/timeline/main/AAanthrax.html
http://www.geocities.com/CapitolHill/2807/emhitler.html
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be sure the NWO armed the rebels and ignited the bloodshed. But why? Well, it
turns out there is a real good reason. It seems the US is viewing Saudi Arabia as
unreliable and has turned to West Africa as a replacement oil source. Well done,

NWO. With Iraq and Afghanistan under control, so are the Central Asian
oilfields. Now West Africa is getting the same treatment. Kudos to the Bush

administration. It is serving the oil industry well. Someone has to pay for the
.world takeover after all

Even my twelve year old son saw this pattern. the NWO has about as little use .2
for blacks as it does for Jews. To keep them repressed, you've got to bring the

 .uppity ones down. Which might explain the Kobi Bryant scandal
Here's a guy with $45 million in endorsement contracts, a beautiful wife, and a

reputation for clean living. So naturally he wants to throw it all away by raping a
19 year old chambermaid. After all, he's obviously someone who couldn't attract

 .women any other way
And when the world's most marketable athlete was exposed, who didn't

secretely have thoughts about successful blacks not being able to control their
 .basest urges? Come on, you did so

I didn't. I thought about OJ Simpson and Mike Tyson. Admittedly they had
records of violence but by the time they committed their worst crimes, they had

made it to the top of their professions and had the world to lose. Violent
tendencies can be brought out with hypnotic suggestion, all the easier if the

 .tendencies are already there
The pattern is everywhere. Squeaky clean Kirby Puckett becomes a molester.

Now you've got a Baylor University basketball player murdered by a fellow
 ".player who "heard voices in his head

I pointed all this out to my son, who said,"I guess they gave Magic Johnson
 ".AIDS too

I guess they did. If I was Kobi Bryant's attorney, I'd put him under hypnosis to
see if there is something he doesn't consciously remember about his stay in

.Colorado

Did you think the before and after pictures of the Hussein boys looked like the .3
same people? I couldn't tell. One detail is bothersome. It was widely reported

hat Uday Hussein had a gash in his face which was repaired by the morticians.
How did they do that if he was scarred for life? And why would they be

interested in making him more attractive with corrective plastic surgery at that
moment? And why were the bodies removed from Iraq to places unknown and

?then returned

Sophisticated coverup. The History Channel broadcast a documentary on .4
TWA 800 which painstakingly proved that an electric spark in a fuel tank blew up

the plane. I recall that hundreds of witnesses on the ground saw a missile trail
follow the 747 before it exploded. They weren't interviewed. So how did the

producers of this program explain them away? Mass hallucinations is about all
.there is

Didn't you love the way David Kelley killed himself; like a woman. First he .5
swallowed pills, then he slit his wrists. Those are the preferred methods of

 .women; men tend to shoot or jump
And why choose one method, when two will do? The murder reminds us of Irv
Rubin's demise last year in a California lockup. First he slit his throat, then he

?jumped off a balcony. Why take chances

Here's how you convince Israelis to spend half a billion dollars on a useless .6
fence which will eventually be the final borders of a truncated state. You tell the
PLO and Bush to oppose it. Then, the confused Israeli thinks, it must be a good

.thing

.FANTASTIC YOU say? Just remember, you said that before and you were wrong

end

 ***
On Sunday night, Aug. 3, Joel Bainerman and I will be speaking for the Root

And Branch Society at the Israel Center, 22 Keren Hayesod, Jerusalem. He starts
at 7, me at 8:30. I won't speak a word that I've said before. I'll catch up on the

latest scams and scandals. For information, write : rb@rb.org.il

Good news: An important new Rabin murder website is up. Tell everyone to
 :visit

http://www.geocities.com/freepages4all/index.htm

And, of course, the Hebrew Rabin website is http://chamish.tsedek.com

Needless to say, you may order Save Israel or any of my previous books and
tapes by writing the author at chamish@netvision.net.il

Those without Hebrew fonts will see gibberish from here on in. Those with,
enjoy the fine review of Save Israel in Nexus Magazine. It is joining an equally

astute review published last week in the wide-circulation Haredi newspaper, Kol
.Ha'ir

"הצילו את ישראל" 
מאת: בארי חמיש 

Konos Publishing 03 5569991

mailto:rb@rb.org.il
http://www.geocities.com/freepages4all/index.htm
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בארי חמיש הינו חוקר "קנוניות" ופרשן ישראלי שנוי במחלוקת, שככל הנראה צבר אהדה יותר
גדולה ברשת האינטרנט מאשר במדינתו, למרות שהוא מבטיח לנו שזה עומד להשתנות... בשנים
האחרונות הוא מתמיד במאמצים לשכנע בקיומה של עלילה חלופית מאחורי ההתנקשות בחייו של

יצחק רבין, והוא מכין תביעה לפתיחת חקירה מחודשת בנושא. 
זהו עניין מסוכן, משום שחמיש חורץ קביעות מרשיעות שאין קבוצה שלטת שתסכים להפצתן: לא

המימסד הישראלי, לא בכירים פלסטיניים מסויימים, לא הוותיקן, לא שכבות העילית בארה"ב
ובאירופה (במיוחד לא אישי מפתח ב"קבוצת בילדרברג" וב"מועצה לקשרי חוץ", אליהם מתייחס

חמיש כאל "משחיתי האומה היהודית"). וכמובן שלא ה-CIA, שכן מממצאיו הנרחבים של חמיש
עולה כי סוכנות הביון האמריקנית, במזימה משותפת עם השב"כ הישראלי, אימנה צלפים מאש"פ

שיעדיהם היו לא רק מחבלי חמאס וג'יהאד אסלאמי, אלא גם פוליטיקאים ואזרחים ישראלים. 
לחמיש יש הרבה תגליות מהממות, ובנימה שהיא לרוב קשה וחריפה, הוא מתאר תרחישים

מכוערים. הוא אינו מפגין אהדה לערבים הפלסטינאים או למניעיהם, ובהחלט לא לאש"פ, אותו
הוא מאשים בקיום חפירות מתחת להר-הבית במטרה לגלות דרכים כיצד לסחוט את הוותיקן
ולצבור יתרונות בזירה הדיפלומטית העולמית. אגב, לא רק אש"פ: נראה כי גם מסדר "אבירי

המקדש" מנסה לאשש טענות בעלות במתחם הקדוש. לחמיש ישנם סיפורי זוועה על ה"כנופיה
הנסתרת של שליטים אמריקאים ואירופאים המנהלת מצוד אחר ישראל". לדבריו, ישנם יותר

נתיבים ב"מפת הדרכים" של המזרח התיכון ממה שנהוג לחשוב, והשלום איננו חלק מיומן המסע.
ספרו של חמיש יטריד לבטח אנשים רבים מכל הצדדים הנוגעים לעימות.

מבחן התוצאה. 
פ"ש 
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BROKEN PROMISES by Barry Chamish

My recent piece proving that the Israeli government under Shimon Peres badly
exploited Jonathan Pollard's intelligence and encouraged his continued

 .incarceration led to a blizzard of mail and new information
One intelligence insider verified most of my findings but disputed one. In fact, the
Israeli government under Peres' successor as Prime Minister, Yitzhak Shamir, did

 .try to buy Pollard out of prison for a fair exchange
The person who gave me the story is a retired London commodities broker, Aaron

 .Goldman
He sat in prison for three years as a result of an ill-fated plot to free Terry Waite, a

Brit held hostage in Lebanon. He claims he was a victim of a Mossad sting, in
retaliation for their broken promise to him, which led to still another American

 .broken promise over Pollard
I had a long conversation with Aaron, following which he faxed me 8 pages of

documents verifying his story. These included an airfare receipt from Salzburg on
the day he claimed he was there arranging one of the great intelligence capers of

the century; and a Tel Aviv Hilton hotel memo signed by the Mossad agent he
 .claims betrayed him

Goldman wrote a book describing his journeys into the netherworld of covert
operations called Forbidden Yesterday under the nom de plume of Johnny

Lancaster. He insists all stock was bought out by the Mossad and his publisher
 :persuaded not to reprint. But he does have a site to look at

www.forbiddenyesterday.co.uk

This is the letter he sent me. You're not going to understand it, but I'll sort it out
:after you've looked at it

It is lesser known that on August 9th 1985, a London born Jew, (later code-named
‘Johnny Lancaster’ by Mossad), a branded Jeans import-exporter turned

entrepreneur, whom by God's will or chance was invited to Israel’s London
Embassy by a Mossad Agent (Alon) posing as an Agricultural Attacheי…

Johnny Lancaster’ left the Israeli embassy naively agreeing to help Israel gain an‘
edge to trade in West Africa by recruiting a well-placed West German associate

(AB) The deal was confirmed with Mazel un Brocheh, a most revered and
cherished binding Hebrew promise affirmed with a handshake, which according

.to learned Rabbi was handed down from God to Abraham
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The London Embassy meeting led to Munich, Salzburg and the infiltration of
Germany’s largest exporter of electronics weapons and ‘Operation Prairie Fire’,

the Pentagon’s code name for the controversial naval-raid on Libya, the USA first
encounter of smart-weapons, due to the well-placed West German who passed

over the secret Libyan defence codes in Salzburg the 1st and 2nd February 1986
.to Mossad agents

It is little know that Caspar Weinberger secretly met with his Israeli counterpart
Ehad Barak prior to ‘Operation Prairie Fire’..The far-reaching meeting/agenda

remains unpublished despite the US Supreme Court ruling for them to be
dislosed. Consequently, the America Sixth Fleet picked up the gauntlet for the

Free World to cross Gadaffi’s self-imposed ‘Line of Death’ in the Gulf of Sidra 24th
.March 1986 to curb terrorism

It is well known that Mossad keep their most successful operations secret. To this
day Mossad have not claimed credit for their part in covertly securing the Libyan

defence secrets when breaching German and Austrian Sovereignty: 1st & 2nd Feb
1986 and prior to. Is it because Israel traded them for Jonathan Pollard spying, not

to be cut off from all military and monetary aid by the USA, which enabled the US
Sixth Fleet to cross Gadaffi’s battle-ready ‘Line of Death’ without fear of loss of

ship, plane nor man from the Hi-Tec German installed defence system of the day?
It is also little known: that the American Sixth Fleet jammed the Libyan defence

system and homed-in the F1-11 bombers that took off from the UK to bomb Tripoli
.and Benghazi the follow April

One wonders at the historical raid's, gagging order that swept the the action of
the President Reagan under the carpet to allow the long-arm of the USA to be

forgotten/not realised. Possibly the 'Eleventh' would not have happened if
'Operation Prairie Fire' had been proclaimed from the top of the Twin Towers

?instead of being swept under the carpet to appease and to cover-up the truth

Further, it is known to but a few, that Johnny Lancaster perused the broken
promise in the Holy Land when he met with a ranking Mossad officer (MP, Alon's
direct boss) in the Tel Aviv Hilton late December 1986 and Ist January 1987 when
and where the Mossad officer revealed that Israel was obliged to trade the secret

Libyan defence codes for the indiscretions of Jonathan Pollard so Israel would
.not to be cut off of all military and monitory aid by the USA

It is lesser known still, that Mossad blatantly duped and reneged on the deal
ve ‘Johnnyןthrice sealed by Mazel un Brocheh and indeed thrice threatened the na

..Lancaster’ life: but settled on setting him up to go to jail

Seventeen years on, Jonathan Pollard remains in jail regardless of the agreed
plea bargaining with the US Government and the World-wide call and indeed a

.British MP for Jonathan Pollard’s release

Now, I'll try and explain what happened. I spoke with Aaron at length and took
notes. But I'm still not entirely comfortable with all the facts. Aaron has sent me

his book and that should do the trick. Meanwhile, this is what I gleaned from our
:conversation

?BC: So how did you get involved in a Mossad operation

AG: I was a commodities broker dealing in residue oil contracts and I had
contacts all over Europe. I had one contact in Yugoslavia who mentioned he

befriended a real character at Siemens in Germany named Alex Becker. The guy
installed the radio air defence systems for Nigeria and Libya and knew their

 .codes. He was a miserable alcoholic and was shooting off his mouth about that
I told the story to Uri Raz, a friend and neighbour and he arranged a meeting at

the Israeli embassy with someone named Alon, who claimed he was an
agricultural attache. This was in August '85. He was highly interested and the

talks began. In the end it was agreed I would get $5 million to be divided between
 .Becker, my Yugoslavian contact and me. My cut was $1.2 million. We shook on it

In December '86, I met with Becker in Salzburg. He gave me the Libyan radio
frequencies and codes and I gave him his check. I flew back to London to get my

share and Alon suddenly didn't know me. An intermediary, Manny Levy, told me
.the name of the game was not to pay me

?BC: Is there anyone to turn to when this happens

AG: Remember, I wasn't entirely helpless. I had first hand evidence that the
Mossad breached the sovereignty of the UK, Germany and Austria. I had a few

high cards. So I flew to Tel Aviv and met a Mossad officer there, Michael Perry. I'll
fax you his signature on a hotel memo. He told me that since Pollard was caught,

the Mossad was forbidden to pay foreign nationals. It was politically too hot. He
 .was sorry but I was out

Then he told me what was done with the codes. Ehud Barak was given them and
told to fly to Washington to meet Caspar Weinberger. Remember, Barak was

Peres' damage-control man from the day Pollard was captured. He was on the
first flight to Washington. He cut a deal with Weinberger: the codes for Pollard. It

 .was Israel's way of saying sorry and Weinberger took the offer
Next month a nightclub is blown up in Berlin and American servicemen are killed.

The US traces the bombing to Libya and in March they launch two air raids on
Tripoli. They kill Khaddafi's adopted daughter and almost get him. In retaliation,
Libya blew up Pan Am 103 over Lockerbie, Scotland. So my little operation had

 .consequences I never imagined, nor wanted
And for all that, I wasn't paid and my handlers split the money. They all bought

new flats when they were done with me. And Weinberger betrayed Barak and kept
.Pollard in prison. Both sides were crooks and Pollard and I were the main victims

?BC: Have you told this to anyone else

AG: I contacted Esther Pollard and she cold-shouldered me. I'll fax you her letter.
She actually writes that my medicine might be worse than the cure whatever that
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She actually writes that my medicine might be worse than the cure, whatever that
means. I was flabbergasted at her refusal to take advantage of my information.

Then I turned to John Butterhill, a Member of Parliament who is Vice Chairman of
the Free Pollard Committee here. He told me there is no working with this Esther
Pollard and he had given up trying. But she had made herself the only channel to

Jonathan Pollard, so it was futile for me to reveal my information through her
organization. I have documented proof of Pollard's betrayal and it's in the

American government records that are being sealed by court order. If that order
could be challenged, we'd have the proof that the American Secretary Of Defense
promised the Israeli government to free Pollard in return for the Libyan codes and

frequencies and then reneged on its promise. That should be enough to set
.Pollard free

***

The official Pollard committee is attacking me, mostly over a typo. Maariv
exposed that Pollard was sitting for Aldrich Ames' crimes in 1995 not '85.

Corrected. They are claiming the Haaretz expose of Esther Pollard was libelous
and a suit pends in a Jerusalem court. After seven years it's still pending?

Everything in the report by Ronen Bergman was accurate and no suit will ever
 .take place

I have an enormous stock of personal testimony, much from journalists, verifying
the Bergman report. Here is a tiny fraction of the correspondence, unedited for

:your critical appraisal

P.S. Esther Pollard spoke in our R&B lecture series at the Israel Center way back
in 1997 or 1998, I don't remember if I approached the Pollard people or they

approached me. Afterwards, someone in their group/s "borrowed" my R&B email
list which I accidentally exposed in one R&B mailing by putting in the cc., rather

than bcc. column. I started getting angry messages from R&B subscribers
demanding to know why I had sold my R&B email list to the Pollard people. I

confronted Esther about this (in MY usual undiplomatic, pepper way), SHE
freaked out (as usual, no one can ever admit anything or lose face, right?) Since

then I have been on Esther's Public Enemy List (how simple it would have been if
Esther had said, "Sorry, you are right. Someone in our organization did this, and I

.don't know who it is"). But it did not end that way

 ,Shalom
 I would like to say that I know for a fact that there are lies contained

 within this document. In particular the saying that PC's did not exist in
 I was in the Army then and working with classified and other .1985

 information used PC's myself at work to ascertain information and to pass it
 .along

 And Aaron, you must admit that any woman who marries a man who is serving a
 life sentence is a bit off. It is a well known phenonema that certain types

 of women read magazines that show off men in prison and they marry them even
 with life terms. Perhaps you are not aware that there are benefits these

 women get, besides attention, from the US Government. And although I am not
 an advocate of releasing Jonathan, I do think he would have been let out

 .years ago if Esther would have kept her big mouth shut
 I have actually emailed with Esther regarding some of the untruths on her

 .J4P website
 One untruth was regarding his medical care. I know people who actually

 tried to get him the so called much needed medical attention she claims he
 needs, but the help was refused. Besides outside help, the Federal Prison

 system has good medical care. I had occasion once to be in a federal
 hospital that also housed federal inmates in need of care. I was in the

 same SICU with one and there were a number of others on the floor in regular
 rooms. The guy with me got the same quality care I did. The big difference

 is they have to be guarded and some shackled because they were a danger to
.others or of escape

My only experience with 'Mrs.' Pollard was when I arranged an interview with her
 .for Jerusalem Post Radio

After the interview she requested a copy of the raw material, which we gave her
 .with the understanding that she would not publish it

 .She went ahead and published it, unedited, the next day
After complaining to her and receiving no reply, we decided, first, to drop the
.interview and not broadcast it and second, not to interview her in the future

 You can add me to the list of Pollard advocates and activists who was
 treated unappreciatively by Esther. I wrestle with myself, on the one hand
 to continue to be a high-profile advocate for Pollard --in my personal case
 to be sticking my neck out and likely putting myself in personal jeopardy

 according to the late Rehavam Ze'evi, since the disclosures of my work in)
 US intelligence that could help Pollard's case are sensitive in the
 extreme)-- or just bowing out of the fight on Pollard's behalf. Her

 abrasiveness and border-line disdain for many who have given so much of
 themselves on Jonathan's behalf has in my opinion certainly caused his case

 damage. Yet, she has single-mindedly made efforts on his behalf, whether
 .ultimately they may be shown to have been misguided, that are super-human

 Does the damage she's caused outweigh the benefit of her efforts, I can't
.answer

Law/Feature: POLLARDS TURN DOWN CHANCE TO MEET WITH SENATOR
 MOYNIHAN'S

SENIOR AIDE WHO SAYS HE WANTS TO HELP THEM

by Susan Rosenbluth

;Editor and Publisher, Jewish Voice & Opinion
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 (TEANECK, NEW JERSEY, April 2, 2000
 While Esther and Jonathan Pollard claim they will do anything to

 secure his release from prison, they have passed up what some observers say
.might be a golden opportunity to win important Congressional support

 David Luchins, a senior aide to Senator Pat Moynihan (D-NY) and a
 Vice-President of the Union of Orthodox Jewish Congregations of the United

 .States, has asked to meet with one or both of them to offer his help
 Although it is no secret that Dr. Luchins also has the ear of First Lady

 and NY Senatorial candidate Hillary Clinton, the Pollards unceremoniously
.refused

 In a written note of refusal, the Pollards accused Dr. Luchins of damaging
 words and actions. Mrs. Pollard said Dr. Luchins had used every

 opportunity he had been given, including meetings with Mr. Pollard's
.attorneys and family, to lie or to come back for another run at Jonathan

.She did not elaborate

 The arrogance problem is one that has visited Mr. Pollard many times. His
 first attorney, Richard Hibey, who was paid by the Israeli government and

 whom the Pollards accuse of failing to file a motion of intent to allow an
.appeal of his sentence, alluded to it in a court document

 In it, Mr. Hibey wrote: "Mr. Pollard has created a perception of arrogance
 that one in his predicament can ill afford to convey. However, he

 continued, what is one man's arrogance may be anothers naivete regarding
."the realities which confront him

NOTHING ENDEARING

 Mr. Hibey went on to suggest that Mr. Pollard's attitude toward his conduct
 and this case should be looked at through the prism of his passionate

 Zionism, his unmitigated hatred of terrorism and the communist
.ideology which supports it, and his genuine and continuing belief in America

 Mr. Hibey realized that even to detail those feelings might be looked upon
 as further evidence of Mr. Pollard's arrogance through political testament

 and harangue. However, he wrote, the facts of the case
 have never suggested that his ideological agenda was anything other than

.what he has consistently, albeit stridently, represented throughout

 While this adds nothing endearing to the personality of the man, in the
 context of a sentencing in a case such as this, it should not be counted so

.heavily against him, wrote Mr. Hibey

?WHOSE PROBLEM

 ,Others agree, feeling that while the Pollards are annoying, rude, arrogant
 and, some say, nuts, Mr. Pollard's case is still one that weighs heavily on

.the Jewish community

 That perception has been fostered by the Pollards themselves, who have made
 it clear that they believe the way Mr. Pollard has been treated by the

 governments of Israel and the U.S. is a reflection of how the entire
.Jewish community and every Israeli soldier and agent is perceived

 But when the Pollards refused to meet with Dr. Luchins, they told one of
 ,their staunchest supporters, who tried to convince Mrs. Pollard to attend

.that with whom they meet was their concern alone

 Then they shouldn't look at the Pollard case as one that must concern the
 .entire community, the supporter fumed. A few minutes later, he relented

.But he should still be free. Its just not fair", he said"

?PAROLE

 The Pollard's anger at Dr. Luchins seems to stem from a tactical
 disagreement, not from a philosophical one. Although the Pollards do not

 .believe him, Dr. Luchins says he wants to help them work to secure Mr
.Pollard's release

 One of their disagreements is whether or not Mr. Pollard should apply for
 ,parole. According to law, he was eligible for parole in 1995, but

 according to Mrs. Pollard, legal parole experts, whom she refuses to
 name, advised them against doing so. Dr. Luchins and Mr. Moynihan say he

.should apply

 According to Dr. Luchins, a parole hearing for Mr. Pollard would be a
 combination of the trial he never had and a media event. Before he broke
 with them, Mr. Pollard would have enjoyed the extra benefit of attorneys

 ,such as Alan Dershowitz and Leonard Garment advising him (and, presumably
.(the media

 But Mrs. Pollard's experts told her they had learned (again from unnamed
 .sources at the highest levels of the Justice Department) that should Mr

 Pollard apply for parole, the case would be adjudicated in Washington. The
 experts told her that, in Washington, the parole board would invariably

 turn down Mr. Pollard's request and, what is worse, she says, they would
 certainly impose a 15-year set-aside, meaning that Mr. Pollard would not be

.allowed to request another parole hearing for at least 15 more years
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?NONSENSE

 The parole experts further explained that once the parole board rules that
 the case is untouchable for another 15 years, every President over the next

 years will use this as the excuse for not granting 15
.executive clemency either, says Mrs. Pollard

 Further, says Mrs. Pollard, her experts told her that parole boards look
 .only at official file material and do not consider letters and petitions

 Mr. Pollard's file, the experts said, contains nothing but negative
 recommendations from those government agencies with vested interests in

.keeping him in prison

 Dr. Luchins says the advice she has been given is nonsense, and all efforts
.to ascertain who Mrs. Pollard's experts were went unanswered

RAV AARON SOLOVEITCHIK

 By all accounts, in 1993, there was a chance for executive clemency, but
.Mr. Pollard may have botched it himself

 In March, 1993, Dr. Luchins arranged a meeting between Mr. Pollard and Rav
 Aaron Soloveichik in Mr. Pollard's prison cell in Marion, IL. The purpose

 was for Rav Soloveichik to discuss repentance with Mr. Pollard and
 help him formulate an appropriate letter which would be given to the

 then-new President Bill Clinton by Senators Moynihan and, perhaps, Joseph
.(Lieberman (D-CT

 Dr. Luchins says there was reason to believe Mr. Clinton might have been
 willing to pardon Mr. Pollard after receiving a well-written letter of

.remorse

 ,According to all reports, in coming to see Mr. Pollard, Rav Soloveichik
 who had recently been ill, braved a long trip and disgraceful treatment by
 the prison personnel. The guards took the elderly rabbi's walker from him

 because it would not go through the metal detector, causing him to walk
 painfully down long hallways and staircases. His suspenders were made of

 metal, and the guards, who referred to him as an old Jew, insisted he
.remove them as well

RESPECTING THE RABBI

 During the course of their meeting, Rav Soloveichik, who is also an
 attorney, showed Mr. Pollard a letter he had written, in Mr. Pollard's

 name, expressing remorse and a new-found understanding of repentance. The
 ,letter explains that Mr. Pollard had been motivated by a sense of idealism

 but that he allowed himself to be misled by his emotions. The letter says
 Mr. Pollard now knows that what he did was not only repugnant to American

.law, but was equally repugnant to G-ds Torah and natural law

 According to a source close to Mr. Pollard, Mr. Pollard said the letter was
 full of phrases he would not have used, and was not what he wished to say

 to the President. Mr. Pollard reportedly signed it only because he could
.not refuse Rav Soloveichik

 Jonathan described the old mans hand shaking, holding a pen, and pleading
.with him to sign it, said the supporter who asked for anonymity

LEAKED

 What happened next to the letter is a bit confusing. Mr. Pollard's
 supporter said that while he thought it would be a private communication

 between himself and the President, a copy of it was found on a desk at the
 Orthodox Union and then leaked to the Forward newspaper, which reported

.that Mr. Pollard was more remorseful than ever

 ,Mr. Pollard, the supporter said, is convinced Dr. Luchins was the conduit
 but, the supporter said, except for the admission that what Mr. Pollard did

 was repugnant to the Torah he does not know why Mr. Pollard
.was so angry

 He was especially upset at the 'repugnant to G-d's Torah' part. I told"
 ,Jonathan if it helped him to get out, it didnt matter what the letter said

 but, being an idealist, he couldnt live with it. I didn't understand
 Jonathan's position at the time, and I still dont", he says, adding that

.Mr. Pollard has expressed his remorse many times in his own language

REPUDIATE IT LATER

 Others agree with the supporter. "Why didn't he let the letter stand and
 repudiate it after he was free?" wondered one official at a Jewish communal

 organization. After he was free, he could have called for a
.rabbinic panel in Jerusalem to discuss the matter

 Shortly after the fact of the letter was made public, Mr. Pollard, through
 Rabbi Avi Weiss, retracted the letter entirely. By that time, the letter

 was on Mr. Clinton's desk, and, according to reports, Mr. Pollard's
 .repudiation was highly embarrassing for everyone involved, including Mr
.Lieberman who, some say, was the one who handed Mr. Clinton the letter
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, y,

.Dr. Luchins says he was very embarrassed by the whole incident

 For Mr. Pollard, perhaps the worst part has been that Dr. Luchins has
 discussed the details of the incident in public many times. Some observers

 believe that is what Mrs. Pollard means by Dr. Luchin's damaging
.words

?ANOTHER LETTER

 According to Mr. Pollard's supporter, Mr. Pollard has referred to the
.Soloveichik letter as one of the worst developments in the Pollard matter

 He said he learned from the episode that you shouldn't do something when
.you feel inside its wrong, the supporter said

 About a year later, there was a possibility that Rav Soloveichik would
 again get involved with Mr. Pollard, chiefly to write a letter indicating

 that he knew Mr. Pollard was remorseful, but nothing seems to have come of
.that

MRS. POLLARD'S CHOICE

 In his request for a meeting last month, Dr. Luchins made it clear that the
 choice of venue would be Mrs. Pollards. She was also free, he said, to

 bring any and all of her supporters, and she would be under no
.constraints to accept any or all of his suggestions

 Although Dr. Luchins said he would be coming alone to this meeting, he
 ,hinted broadly that if things went well, there would be a possibility that

 at a subsequent meeting, he might bring some politicians whose help could
.be crucial

 It did not matter to the Pollards, whose refusal to meet with Dr. Luchins
.was firm

REFUSING THE CONGRESSMAN

 It is not the first time the Pollards have dismissed potential help from a
 politician. A few years ago, an influential Congressman whose pro-Israel

 record is beyond reproach, suggested, in a private conversation, a bill
.that might help Mr. Pollard

 .The Congressman's bill would have said that, in cases such as Mr
 Pollard's, in which there is reason to suspect the government did not live

 up to its end in a plea-bargain agreement, the defendant would have the
 right to a trial. Mr. Pollard entered into a plea-bargain with the

 ,government in which he was assured that, in exchange for pleading guilty
.he would not suffer the maximum penalty, which he received anyway

 While Mr. Pollard seemed interested at first in the Congressman's
 suggestion, he soon seemed annoyed that the legislator would not come to

 see him in person to discuss the matter. The Congressman's aide suggested
 that Mr. Pollards attorneys could come to his Capitol Hill office, but

.that, too, was not acceptable to Mr. Pollard

 (One of Mr. Pollard's messages to the Congressman said that he (Mr. Pollard
.did not have time to deal with people who did not take him seriously

 It seems to me that all you do have is time, the aide told him, closing the
.book on the idea

,Shalom from Teaneck

Susan Rosenbluth

To order Save Israel or any of my books write me at chamish@netvision.net.il

Save Israel is now in Hebrew: Hatseelu Yisrael. To order wrote konos@bezeqint.net.il
or call 03 5569991

For a taste of the book in Hebrew visit http://chamish.tsedek.com
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IT S ONLY RABIN by Barry Chamish

The Israelis won't listen. For the past 10 days, since my return from my North
American tour, I've been trying to explain that every trick, not short of the

murder of Jews, is being used to throw the Jews out of their Gazan homes. The
reaction is consistent. From the religious Jews: the Torah is clear that no Jews

will be uprooted from their homes in the Land of Israel. From the secular: It's too
 .unbelievable and if it's true, I don't want to know

Not that I'm alone in proving the worst. Makor Rishon has published that the
author of Sharon's pullout plan, Dov Weisglas, will be a partner in a giant casino
to be built on the evacuated Gazan territory. And how long have I been exposing

the Sharon-Weisglas-Arafat casino partnership? Finally, it is getting wider
exposure, yet the Israelis aren't accepting this mafia motive for the planned

 .pullout
Over and over I'm told the same thing: Don't get too deep, stick with Rabin. It's
the only scandal you've uncovered that most Israelis can understand, or even

 .care about
So let's try again. I have a new witness and more powerful documentation to
present. I am sending the documents under separate cover, since people are

.afraid to open attachments and most sites I'm on filter them out

Another Witness Steps Forward

He is Shmuel Arad's brother-in-law. To put his testimony into context, I must
 present

:testimony from my last article again

Steve of middleeastfacts.com called to inform me that he had interviewed a very
important witness who I should meet. And very important he was. His name was
Eli and he was the IDF officer responsible for military security at the rally where
Rabin was murdered. He had escaped his suspicions in Toronto. We drove to a

restaurant to talk but he would not leave the car until he had told his story.
:Chain-smoking, the young and athletic Israeli related the following

I was the IDF officer in charge of security for the Tel Aviv area. Two days before"
the rally, all the security officers of the police and Shabak met in north Tel Aviv. I

felt something was wrong right away. There was going to be a gathering of
150,000 people at a most sensitive moment and the meeting was open. Anyone

could have come in. And the attitude of the meeting was all wrong. It was jovial.
The police displayed an aerial photo of the City Hall square and instead of

pinpointing problem areas, the meeting just discussed what a great photo it
 .was

The Shabak controlled the security for the rally and barely gave the police any"
duties. But more shocking, they gave me nothing to do. They made it plain by

ignoring me, that they just didn't want the army there. I left the meeting and
 .decided I'd send a jeep and crew backstage anyway

I ordered the jeep to park near the stairs where Rabin was supposed to"
descend and then had a look around. It was at about 8:00 PM, just before the
rally was to begin that I saw a reserve officer from my unit coming down the

stairs from the stage. He had a security pin on his shirt but I didn't issue it to
him. I asked him, 'What are you doing here? I didn't call you here.' He answered

that he came of his own volition. I asked him, 'Who issued you the security
pass?' and he didn't answer me. Something wasn't right and I decided to inspect

 .the stage myself
I walked up the stairs with my gun in its holster. No one stopped me and there"

was no metal detector anywhere. On the stage I saw Benny Lahav, he was the
Shabak's personnel officer and he was busy shining a flashlight at apartment

windows opposite the square. That wasn't his duty. He was supposed to be
coordinating his forces, not playing with a flashlight. I walked up to him and

pointed to my gun, saying, 'I could kill Rabin if I wanted to.' He answered, 'Why
would you do that?' I replied, 'How did I get a gun on this stage without being
stopped?' He ignored the question and went back to shining his flashlight off

 .buildings
I stayed until the rally ended and decided I was no longer needed. I ordered my"

jeep crew to stay backstage until everyone had left and took a bus home. Not
ten minutes later, the crew radioed me that something happened backstage and
Rabin may have been hurt. But at that moment I saw Rabin's limousine led by a
squad car approaching Dizengoff Street. I assumed he was headed to a party in

 .Herzlia Pituach and that everything was alright
Later, when I heard he was murdered, nothing made sense. What was Rabin's"
car doing so far from Ichilov Hospital? If he was shot, why was only one squad

 ?car accompanying him
The next day, I went to my base and expected, at a minimum, to be dressed"

down, and more likely, to be stripped of my rank. Rabin was murdered on my
watch and I knew I was going to be investigated for dereliction of duty. But my

commander, Col. Shmuel Arad, didn't call me. In fact, he never asked what
happened that night. And when the Shamgar Commission convened, I expected

to be called to testify about military security at the rally. But I never was and I
 .still don't know why

I knew I could have done better if I was a bit smarter and I left for Toronto to"
sort out my life. I was set up to fail and I strongly suspected it was by the real

".murderers. Your book woke me up and that's why I wanted to talk to you

Back To The New Testimony

It is from another Eli, who I'll call Eli G. He lives in Ramat Gan, is retired, is a
longtime Likud member and was Shmuel Arad's brother-in-law. He joined me at

 .my apartment
Shmuel was commander of the Pikud Ha Oref (the IDF's urban security"

division) on the night of the Rabin murder. He was the direct superior of the
 .witness in Toronto you quoted

Shmuel never talked about the fact that he was the highest ranking IDF officer"
responsible for security in Tel Aviv on the night of the assassination. But he

never rose in rank
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 never rose in rank
after that night. We all that it was because his father was a legendary Irgun

fighter and the IDF had a policy to keep such families away from the top. Now I
 .understand that there may have been more to his non-advancement

Nonetheless, he felt advancement would be denied him for good, so he quit the"
army and shortly after ran for mayor of Haifa. He was leading all the polls but
just prior to the elections, a third party candidate quit and threw his support

 .behind the Labor candidate. It was a dirty deal and it cost Shmuel the election
He was totally discouraged and took a long leave of absence from the country"
abroad. Last year he returned, arriving home on a Friday. He called me and we

arranged a get-together with our families the next day. The next morning his wife
 .called to announce that Shmuel was dead. His heart just stopped

It didn't make sense. He was in his early 50s and completely healthy. One day"
back in the country and he dies? Then you reminded me that he was the IDF

officer in charge of Tel Aviv on the night of the Rabin murder. Strange things are
happening in the country and I don't dismiss the possibility that this was one of

 .them
Your witness was right in his suspicions. Since Shmuel was in charge of"

military security when Rabin was murdered, why wasn't he questioned by the
".polic? Of course, he should have been. He must have had relevant information

The Shabak Takes Over The Investigation

If the police missed questioning vital witnesses, then they were remiss in their
duties or told to be remiss. The law in Israel is clear: In all cases of non-military

murder, Israel Police is solely responsible for investigations. The Shabak
(General Security Services) has no legal role in such criminal investigations. Yet

for Rabin, both the Shabak and Israel Police broke the law. In the case of the
.police, the following attachments prove they did so most reluctantly

Attachment One

If you are not a Hebrew reader, the first two attachments will be lost on you. If
you are, or know someone who is, you are now witness to a strange legal

aberration. For best viewing, zoom in 170%. This is an announcement from the
head of the Criminal Investigations Division of Israel Police, explaining that

responsibility for the investigation of the Rabin assassination had been
switched from Tel Aviv district police to his division. The document begins with
a list of the detectives and investigators assigned to the case. Then the subject

of the memo is given: Investigation Team Of The Murder Of Prime Minister
 .Yitzhak Rabin

Clause 1. announces the switch in investigation teams beginning 12/11/95.
Clause 2. begins the illegalities. It reads, "On 4/11/95 at Kings Of Israel Square,
Prime Minister Rabin was murdered as he walked between the rally stage and

 ".his car by one Yigal Amir
Now, this supposition of guilt by the police is blatantly illegal. The police cannot

.announce the murderer's name before he is convicted, let alone charged

End Attachment One, Continue Attachment Two

Clause 3. Goals Of The Investigation

.a. To investigate if the murderer acted alone or with the complicity of others

Again the police use the word "murderer" to describe Amir and not "suspect."
They have already convicted him. And it's reasonable to assume that the author
of the memo, as head of the Criminal Investigations Division, knew what he was

.doing wrong

.b. To investigate who was behind the murder

Now what does this mean? If Amir was a lone gunman, why is there this
?certainty that someone else was behind him

c. To investigate and gather evidence against all those involved. Thus,to
.investigate all claims against far Right organizations

The investigation is now focused on one group and one group only. No other
leads are to be followed. Now who would lead such a cockeyed investigation?

.Look closely at Clause 4. and send it out widely

Clause 4. Methodology

a. Evidence gathering and intelligence are to be conducted in cooperation with
.the Shabak and those under its responsibility

You read it right. An illegal investigation conducted by the Shabak superceded
the legal police investigation. It's this kind of severe technicality that gets cases
thrown out of court in any fair judicial system. Read it again. The Shabak, which

.murdered Rabin, is now investigating the murder

Attachment Three

The Shamgar Commission determined that Rabin was shot twice in the back.
Central to my thesis is my contention that Rabin was shot a third time, from the
front. And central to my claim that Shimon Peres organized the murder was his

knowledge of that third shot. In my lectures, I show Peres on film stating that,
"Three bullets pierced Rabin's body and the songsheet." The songsheet was in

his front jacket pocket, thus Peres admits that Rabin was shot from the front, an
 .act Amir could not have committed

The problem is, Peres became prime minister and accepted the Shamgar
Commission's finding that Rabin was shot twice in the back...WHEN HE KNEW

 .THE TRUTH. And that makes Peres, head of the coverup
I also note that 90 minutes after Rabin was declared dead, Peres conducted a

cabinet meeting during which he appointed Rabin's personal bodyguard, Yoram
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cabinet meeting during which he appointed Rabin s personal bodyguard, Yoram
Rubin, his own personal bodyguard. Now if there was one person in the world

Peres should not have appointed to guard him, it was Rubin, based on his
 .wonderful protection of Rabin that evening

 .But since Rubin was the actual shooter of Rabin, Peres chose to reward him
At that same cabinet meeting, Peres described how Rabin was murdered. Do not

forget that Peres saw Rabin's body barely two hours before. Now open the
attachment and look where Peres is pointing to. That, he explained to the world,

.was where the fatal bullet penetrated Rabin's body...FROM THE FRONT

end

Of interest. I copied my English language video Who Murdered Yitzhak Rabin to
sell at my lecture venues. It's 2 1/2 hours long and really impressive. I now have

 .NTSC copies if anyone would like to order
I'll be putting together a new book. In the meantime, as usual, you can order my
English books, Who Murdered Yitzhak Rabin, Israel Betrayed, The Last Days Of

Israel and Save Israel! by writing me at chamish@netvision.net.il

 
http://www.4law.co.il/tap1.pdf
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 THE SHIMON PERES WETBACK THEORY OF AMERICAN HISTORY
by Barry Chamish

Shimon Peres hates brown people and in 1984, it cost him an election victory.
With Prime Minister Begin bogged down in Lebanon, it looked like he was going

to coast to victory. Then came the Tel Aviv rally hosted by comedian Dudu Topaz.
The popular funnyman looked at the white faces in the crowd and noted, "At least

there are no chakhchahakhim here." Meaning, in the most derogatory way, at least
 .there are no dark Sephardim here

Shimon smiled at the comment. By so doing, instead of expressing his
 .indignation, he lost the Sephardic vote then and forever

In a documentary called Kadim Winds, Peres' bigotry is caught on film, as a
:reader notes

 I told you that in Kadim Winds a younger Peres made a campaign speech
 in Beit Shean and the audience was not too thrilled with him ... Peres did

say (parapharase) "ATEM IN HA TNUOT HA MIZRACHIT SELACHEM. MA ATEM
 .ROTZIM

ATEM SATYANIM? TITBAYSHU ... "WHY DON'T YOU GO BACK TO MOROCCO ..."
The film ought to be checked for actual transcript. It may be good if you

.incorporate that and a few other episodes in a talk and into videos/CD-s

Translated, Peres told the gathered, "You and your Sephardic movement. What do
you want? You're a bunch of perverts and should be ashamed of yourselves. Why

 ".don't you go back to Morocco
Not content with despising brown Jews, this week Peres went after brown

:Americans

 Peres: Browning of America serious problem
 Aaron Lerner Date: 5 August 2003

 Labor MK Shimon Peres explained his statement yesterday that America had a
 problem because it started white and is now going brown. He explained in a

 live interview today on Israel Radio's "It's All Talk" program that in
 America it is recognized that the United States has a "problem" that there

 .are so many Hispanics in the U.S. today
 Peres explained that he had nothing to apologize for saying that the

 changing in the racial composition of America is a problem since Americans
 themselves write that they see a problem in the change and there is even a

".book titled "The Browning of America

Here is Peres' thinking. If there isn't a Palestinian state, Israel will be flooded with
brown Arabs and things will become as bad as in America, where the wetbacks

are wrecking the country. It's hard to say if his statement is more insulting to
Arabs or Latinos but that's how he really thinks. The "peacemaker" is an

 .ethnocentric racist
And this bigot is going to become prime minister because his Vatican pals are

arranging it. Once in power, as noted in the previous article, he is going to make
Jerusalem a UN-controlled "world capital" with the Vatican gaining sovereignty

 .over the Temple Mount
:Perhaps, a reminder is appropriate

http://story.news.yahoo.com/news?
tmpl=story&cid=586&ncid=586&e=3&u=/nm/20030722/wl_nm/mideast_jerusalem_dc
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 Peres Raises 'World Capital' Solution for Jerusalem
JERUSALEM (Reuters) - Shimon Peres, the head of Israel's opposition Labor
Party, has suggested resolving Israeli-Palestinian conflict over Jerusalem by

 .putting its holy sites under U.N. stewardship, a spokesman said Tuesday
His plan calls for declaring a holy area of sites sacred to Jews, Christians and

Muslims in Jerusalem's old walled city as a "world capital," with the U.N.
 .Secretary-General serving as mayor, Peres' spokesman Yoram Dori told Reuters
Israel claims Jerusalem as its capital, including the Arab eastern part captured in

the 1967 Middle East War and annexed in a move that is not recognized
internationally. Palestinians want to make East Jerusalem capital of the state they

hope to establish in the West Bank and Gaza Strip (news - web sites) under a U.S.-
 .backed peace plan

Peres raised the idea in a meeting with visiting Russian diplomats-in-training
when they asked how he envisaged a solution to conflicting Israeli-Palestinian

 .claims to the city, Dori said
Israel has previously rejected proposals raised by the Vatican (news - web sites)

 .to internationalize Jerusalem
Peres, a former prime minister and an architect of interim peace deals with the

Palestinians, has not raised the proposal with Israeli or Palestinian leaders, Dori
.said

So here is how the Jews will lose Jerusalem. In late May Peres was in Rome
plotting with the Vatican. He would return to Israel and take over the leadership of

the Labor Party. To do so, he had to blackmail the party frontrunner, Binyamin Ben
Eliezer, out of the race. Once this was accomplished, he won the party leadership,

 .though, with a minority of votes
Sharon was proving recalcitrant and would have to be removed. That process will

begin in earnest this week when he and his sons are investigated for some
serious financial scandals. The attorney general Elyakim Rubinstein was cajoled
into bringing Sharon down and he announced his retirement at the same time as
he recommended prosecuting the Sharon clan. He doesn't want to stick around

 .for what's coming
Needless to say, Sharon's predecessor, Ehud Barak and his gang, committed

even worse electioneering crimes in 1999 which have gone unprosecuted to this
day. It's not fair but Rubinstein understands the game of selective justice. Barak

was cooperative with the international scheme to bring down Israel, Sharon is
 .proving too reluctant. So out he will go and quickly

With Sharon forced to quit in disgrace, opposition leader Peres will be in the right
 .place to take over the helms of state

It's coming. The bigot Peres is on his way back to the prime minister's office. The
last time, he had to remove Rabin violently. This time, he will merely subject his

nation to a painful scandal ending with the resignation of the sitting prime
 .minister

And then, Jerusalem will be lost and Israel will soonafter cease to exist. Recall,
the current intifada broke out immediately after the pope's visit to Israel in 1999.

.When they plot, Jews die

Permit me to suggest two ways to short-circuit the plot. First, send Peres'
Hispanic comments to every Spanish-language embassy and media outlet in the

 .world. Let the Hispanics know just what he thinks of them
And: Back in 1999, my publishers at Gefen Books, Dror and Ilan Greenfield, sent a

copy of the Hebrew edition of Who Murdered Yitzhak Rabin to every member of
the Knesset. That act broke open the Rabin assassination truth and made it

headline news. My publishers educated the Israeli public with just one brilliant
 .stroke

My new Hebrew book, Save Israel, details Peres' connivances with the Vatican
and exposes the international plot against Israel. It is the first book in Hebrew to
reveal the New World Order agenda against the Jews and focuses on Peres' role

 .in what could well turn out to be a new slaughter
But this time neither my publisher nor I can afford to distribute the book to Israel's
leaders. If they get the book, they will read it and maybe become aware enough to

 .salvage this state of ours
So, faithful reader, what do you think of sending Save Israel to the Israeli political,

 ?media or religious leader, or friend of your choice
Just send me your choice of who you'd like to send the book to, with an

alternative or two in case he's taken. For the publisher's price of 79 shekels or
$19, I'll look up the address, cover the postage and send you back a registered

 .mail slip with the name of your recipient on it
It's worth a try. If you don't think so, please open the attachment and see how

.serious the Vatican really is

***

More Rabin

Lest anyone doubt that I was the first to get it right, please do recall that I exposed
the unsavory practises of Israel's chief pathologist, Dr. Yehuda Hiss, in my first

1997 edition of Who Murdered Yitzhak Rabin. Six years later, the scandal has
broke. And because Hiss doctored Rabin's autopsy to fit the needs of the real

murderers, he won't ever have to pay so much as a parking fine, let alone be
.indicted for stealing body parts from soldiers

 Bereaved Families Demand Chief Medical Examiner be Dismissed
 Aug. 05, '03 / 7 Av 5763 10:49

IsraelNN.com) Bereaved families were among the demonstrators outside the)
Ministry of Health in Jerusalem this morning, demanding the dismissal of Chief

 .Medical Examiner Prof. Yehuda Hiss
Hiss has been in the eye of the storm in an increasing number of cases charging

.unauthorized organ harvesting, autopsies, and other post mortem procedures

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2710337,00.html

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2710337,00.html
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And now, a new Rabin webmaster is uncovering the truth and his site is under
 .attack for it
:Read away

A bit of a scoop for you. The entire GSS security operation on the night was
codenamed "Operation Sunshine". I found out the details of the original plan for

Rabin's entry and exit from the rally (the gallery). First part of the plan was
followed to the letter, the second was totally abandoned. It's all on the website. It

basically included Rabin's entry into the municipal building from a rear door
facing the back alley, up to the first floor inside the building via secured corridors
unexposed to public and emergence into the gallery at first floor level (access to
gallery was alredy blocked and secured at the front wide staircase.) Exit should
have been conducted in the same way, where Rabin would walk back the same

secured corridors, down to the same exit door - into the car - about 20-30m away
from the crowd. He would be exposed for less than 2m. - exit door to car. The

whole little back road was supposed to be a sterile area - including the Gan Hair
roof, where there were 2-3 security agents. There were several 'layers' of security

on the night, first, the immediate close security detail, second, agents and
civilian-dressed police mingling with the crowd, and third, long range security,

which included apartments around the square with snippers on stand-by (some
 .(!families were evacuated from their own flats for this

The irony is that the codename was borrowed from an old operation carried out 37
years ago by the world's first nuclear-powered submarine, the USS Nautilus. Her

first ever journey under the Arctic icepack was named Operation Sunshine. It was
a covert, great depth op. which went undetected by the Russians until she

 ."emerged on the other side. Much like "Champagne
Having unravelled the original plan for Rabin's exit from the rally, the behavior of

Amir becomes immediately obvious. For some half hour he hang around the
concrete flower pot, never wandering deep into the alley near the exit door. It

means he had prior knowledge that the original exit plan will not be in operation
and that Rabin would descend the stairs instead! Because the original plan was

aborted, communication between various security units broke down and nobody
knew precisely when Rabin was about to descent. The original exit plan did not

 .allow for a sting operation to unfold
.And there's more

That's it. As of last night they hit and attacked the site. Blocked access to
 .hundeds of other websites on the server, I'm told. Working to restore

http://www.geocities.com/freepages4all/index.htm

**

Sites

:I recommend the first two sites

 http://www.thoughtcrimenews.com
http://newworlddisorder.ca

But hesitate to give my seal of approval to the next two. The information within is
useful but the webmasters have Israel all wrong. Rather than shun them for their

.ignorance, the better approach would be to correct them firmly but politely

 http://www.joevialls.co.uk/transpositions/hussein.html
http://www.tbrnews.org/Archive.htm>http://www.tbrnews.org/Archive.htm

**

I read a letter in the Jerusalem Post that made me aware of how blessed I am to
have such astute readers. I had seen this exact letter published dozens of times
before by dozens of different deluded Jews. The argument is that Israel is safer

 .than any American city, thus don't worry about visiting here
Poor sleeping Jew. In the past two years, 871 Jews have been murdered in terror

acts, and over 7000 wounded, many crippled or mutilated permanently. What
American city can boast such carnage? Most American murders take place in

neighborhoods the writer would never visit, so his statistics are skewed and
 .meaningless

Now compare that kind of superficial nonsense published by the Post, with the
:insight of my readers

 Barry
 Did you notice the connection between Hanegbi opening
 temple mount, then facing a supreme court case saying

 he is unqualified to serve as internal security
 minister, and within days, the mount is closed

.......again

 !Dear Barry, shalom
 A few days ago, Arutz 7 published on its website that Shabak

 offered , as a alternative for the religious girls, instead of Shirut
 Leumi to do a shirut in Shabak. It looks to me as a try-in of heavy

.infiltration into religious circles

 ,Hello
 I think the best way to bring out the insanity of

 Shimon Peres's plan to give Jerusalem to the
 Vatican is write a joke. The problem is that I am

 terrible at telling and writing jokes. My
 :suggestion is that it would be something like this

 Two Israelis are talking about the upcoming
 elections. One of the men says I thank Shimon

 ,Peres that I won't have to decide who to vote for
 because he gave Jerusalem to the Vatican. The

second man replies that he's still not sure who to vote

http://www.geocities.com/freepages4all/index.htm
http://www.thoughtcrimenews.com/
http://newworlddisorder.ca/
http://www.joevialls.co.uk/transpositions/hussein.html
http://www.tbrnews.org/Archive.htm
http://www.tbrnews.org/Archive.htm
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 second man replies that he s still not sure who to vote
 for. Peres may kiss the pope's ring but Sharon kisses

 .his butt
 I told you, I'm terrible at joke writing but maybe you can polish

.it

**

And, as long as we're on the topic of the Jerusalem Post, that paper published not
a word about the early death (47) of Dror Greenfield, co-publisher of Gefen Books,

.probably the most influential English book publisher in Israel. Shame on them

DROR GREENFIELD

How often has the recently deceased been described as courageous? How often
 .is it the whole truth? I can prove, in the case of Dror Greenfield, it's all true

Back in 1998, no one else would have chosen to publish my book Who Murdered
Yitzhak Rabin? The book was the true account of Rabin's assassination and

proved that Yigal Amir could not, physically, have done the deed. The book has
been verified time and again, but how could Dror have known this when he made

the choice to go with it? He couldn't have. However, he certainly could have
foreseen any number of disastrous scenarios by sticking his neck out so far; but
he gave to go-ahead and that was a gutsy, brave thing to do for his company, and

 .for his people and country
Dror Greenfield wanted the truth published and that's what prompted his decision.

He could not have anticipated that the book would make the top of the Hebrew
language bestselling lists, which it did. He could not have known that the book

 .would finally bring honor to him and Gefen Publishing, which it did as well
But he sure knew that if I was wrong, his company would be sued to extinction.

No other publisher would touch the Rabin issue for that very reason. And that is
 .proof solid that Dror Greenfield was a man of distinction and courage

Not that he wasn't careful. Before drawing up any contract, he checked to make
well certain that I was both right and sane. That is why he and his brother Ilan

traveled to Tel Aviv to watch me speak at a crowded evening organizing by Prof.
Uri Milstein. Only after he saw my proofs and the audience's reaction to them did

 .he make his commitment to exposing the Rabin murder truth
And once he dived in, he kept swimming towards that whole truth. Year after year
I would stand with him at the Hebrew Book Fair where he proudly displayed both

book and author to a confused, grateful and occasionally hostile public. I don't
know if there is another Jewish publisher on this planet who would have stood

 .beside me back then
Today, everything is different. A poll conducted by Kol Yisrael recently revealed

that half of Israel no longer accepts the government's version of the Rabin
assassination. And that was not solely because of my book. Dror also published

the distinguished book, Lies - The Rabin Assassination And The Israeli Secret
Services by Dr. David Morrison, which verified my findings and added vital new

 .evidence which helped turn the tide in favor of the truth
It is inevitable that the Rabin truth will come out. When it does, it will hurt for a

while. After the shock fades, we will all build a government that reflects our
 .Jewish values so that murder will never have a place in our world again

That day will come and when it does, we must all recall that Dror Greenfield
.brought us a better life

**

Aharon Hacohen has produced a marvelous website combining his unique
:artistry with my thinking. Please tell everyone you know to visit

http://thetruthonly.narod.ru/index.htm

 ***
Those of you without Hebrew fonts will see gibberish from now on. It's an

explanation of how to order the Hebrew edition of Save Israel. As always, the
English version, as well my other books, can be had by writing

 chamish@netvision.net.il
הצילו את ישראל!

5569991 03

, הצילו את ישראל ! גם בעיברית.

להזמנת הספר אנה פנו אל בית ההוצאה קונוס בטלפון: 03-556991

konos@bezeqint.net :או בדואר אלקטרוני

לפני 8 שנים, אף אחד, ממש כך, לא האמין לבארי חמיש כשכתב שיצחק רבין נרצח כחלק

מקנוניה פוליטית. כעת, לאחר שבישראל בלבד נמכרו 30,000 עותקים מספרו "מי רצח

את יצחק רבין", ב-5 שפות, סקרי דעת הקהל מגלים כי כמחצית מאוכלוסיית המדינה

אינה מאמינה עוד לגירסה הממשלתית של ההתנקשות.

ייתכן כי רק בעוד 8 שנים נוספות יעכלו הישראלים את הטענות שמועלות ב"הצילו את

ישראל". חמיש חושף את המזימה הבינלאומית שנרקמת נגד ישראל על ידי חלק מהדמויות

בעלות הכוח הרב ביותר והאירגונים החשאיים ביותר בעולם. הם קנו בכסף והשחיתו את

המדינאים המשפיעים ביותר בישראל, ואותם מנהיגים עצמם מובילים את ישראל ואת העם

היהודי לעבר אסון שעלול להיות טרגי ומזעזע ממש כמו השואה.

אחרונות" "ידיעות מספיק" ספקן שאינו מי על ממשית השפעה לו "יש

http://thetruthonly.narod.ru/index.htm
mailto:chamish@netvision.net.il
mailto:konos@bezeqint.net
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עות אחרונות ד ק  נו ספקן מספ ת על מ שא ש לו השפעה ממש

"הבחנותיו של בארי חמיש בנוגע למזימות של ראשי הוועדה לקשרי חוץ לגבי

המזרח התיכון הוכחו שוב ושוב כמדוייקות. הוא סיפק הוכחות מתועדות היטב לגבי

השליטה הבו-זמנית של הוועדה בפוליטיקאים ישראלים כדוגמת יצחק רבין, שמעון פרס,

"The New American" ."יצחק שמיר ובנימין נתניהו, כמו גם ביאסר ערפאת

"השאלות שמציג חמיש הן מהותיות, מדאיגות וראויות לתשומת לב."

"Cleveland Jewish News"

http://chamish.tsedek.com :"אתר "הצילו את ישראל
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  EDGAR AND THE TERMINATOR by Barry Chamish .34  

בתגובה להודעה מספר 32
 

The intended objective of this article was to examine the activities of the hidden
powerbrokers of and against Israel. My readers supplied invaluable information,

and though they don't know each other personally, produced a strange cycle
beginning with Egdar Bronfman and connecting, finally, with Arnold

 .Schwarzenegger
Here is how Edgar meets the Terminator. It begins in early August when

Bronfman of the Council On Foreign Relations (CFR), co-writes a letter to
President Bush with Lawrence Eagleburger (CFR), a vice-president of Henry

Kissinger (CFR) Associates. Bronfman is self-appointed head of the World
Jewish Congress and his Israeli executive member is Isi Leibler. He wrote an

open letter to Bronfman published in the Jerusalem Post, in a building so dismal
 .its own writers fear to enter, owned by Conrad Black of the CFR

I will separate my own commentary with those of my readers and the material
:they sent with three stars *** at the beginning and end of my intrusions, like this

We preface the scandal with Bronfman's ties to the Vatican, which will make ***
*** .the rest of his treacherous activities almost understandable

You've been warning us for a while about Edgar Bronfman, most recently in the
 :piece about the Vatican

 October 1991
On October 12th, the head of the World Jewish Congress, Edgar Bronfman, is

appointed head of the International Jewish Committee of Inter-religious
Consultation to conduct official contacts with The Vatican and the State of

 .Israel
 **************

 :Well, check this out, from JTA via IMRA, URLs included
 http://www.imra.org.il/story.php3?id=17904

 Wednesday, August 13, 2003
 JTA: Bronfman suggested Palestinians murder "only" settlers

 If the Palestinian suicide bombers only went to the settlements and told"
 the whole world they were wrong, then the whole world would have had a case

 .against Israel and there would be a two-state solution by now," he said
 ".Instead, they sent them into Israel proper, which is ghastly"

 BEHIND THE HEADLINES
 Bronfman letter on fence revives debate on Jewish criticism of Israel

 By Joe Berkofsky
 http://www.jta.org/page_view_story.asp?intarticleid=13083&intcategoryid=4

 NEW YORK, Aug. 12 (JTA) - An uproar over Israel´s security fence is
 provoking an unusual public scuffle in a major Jewish organization and

 reviving the longtime Diaspora debate on the propriety of publicly
 .challenging Israeli policy

 The spat between the World Jewish Congress´ president, Edgar Bronfman, and
 the group´s senior vice president, Isi Leibler, erupted last week when

Leibler wrote a newspaper column demanding that Bronfman apologize or
 resign

 for urging President Bush to pressure Israel and the Palestinians to follow
 .the "road map" peace plan

 Bronfman also called the security fence Israel is building to keep out
 terrorists - which Palestinians describe as a land grab - "potentially

http://chamish.tsedek.com/
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 ".problematic
 After a flurry of letters and news articles, Bronfman told JTA that he will

 ask the WJC leadership to oust Leibler, setting up a battle of wills between
 two of world Jewry´s wealthiest public figures. The fight broke out when Leibler

 wrote an "open letter" to the Jerusalem
 Post on Aug. 6 urging Bronfman to apologize or resign for the letter he sent

 Bush on the eve of a White House summit with Israeli Prime Minister Ariel
 .Sharon

 In the wake of Leibler´s article, Singer said more than 150 WJC members had
 backed Bronfman´s letter, which he co-wrote with Lawrence Eagleburger, who

 was secretary of state in the administration of George H.W. Bush and today
 is chairman of the International Commission on Holocaust-Era Insurance

 .Claims
 .Among Bronfman´s supporters is former Israeli Prime Minister Shimon Peres

 Clearly, issues that are open for debate in Israel, are also open for"
 .discussion in the Jewish world," Peres wrote to Bronfman and Eagleburger

 The Jewish people should never be taken for a rubber stamp. Such a role"
 ".would enfeeble the Jewish people and undermine the people of Israel

 Eagleburger, a longtime friend and neighbor of Bronfman´s, did not return
 calls seeking comment. Bronfman continued to defend his letter, saying he

 .did not write on WJC stationery or use his WJC title
 Bronfman said he would ask the WJC executive committee to strip Leibler of

 ,his title at the group´s next meeting. The leadership meets twice yearly
 .but the next meeting has not been set

 Leibler, who founded a chain of Australian travel agencies before moving to
 Israel, vowed to continue challenging Bronfman, the former owner of

 .Seagrams
 .The struggle is largely to establish clear rules in the WJC, Leibler said

 Nobody wants to take on Edgar Bronfman; he´s an extremely powerful"
 personality," Leibler said. "But I will take on this battle if it means we

 have a man who has the title of World Jewish Congress president and who
 ".lobbies against the security interests of Israel

 The dispute threatened to get messier when Bronfman began discussing
 Palestinian political aims and his longtime opposition to Jewish settlements

 .in the West Bank and Gaza Strip
 While "murder is murder and mayhem is mayhem, no matter where," Bronfman

 said, he felt a "more effective" Palestinian tactic would have been to
 launch attacks only against settlements, which do not enjoy international

 .support, rather than inside pre-1967 Israel
 If the Palestinian suicide bombers only went to the settlements and told"

 the whole world they were wrong, then the whole world would have had a case
 .against Israel and there would be a two-state solution by now," he said

 ".Instead, they sent them into Israel proper, which is ghastly"
 ".Leibler called the statement "outrageous" and "obscene

 There seems to me an implicit suggestion that there is a difference between"
 .Jews over the Green Line and behind the Green Line," he said

 Are you telling me that the president of the World Jewish Congress said to"
 you that had the Palestinians concentrated on Jews over the Green Line, that

 "?would have been more acceptable
 .Bronfman said his point was different

 It would not have been more acceptable," he said, "it would have been"
".smarter on their part

Recall later that Bronfman's partner in outrage is Lawrence Eagleburger,***
 chairman

of the International Commission on Holocaust-Era Insurance Claims. This will
soon tie Edgar to the Terminator. And when we arrive there, forget not that it

was Bronfman and his WJC which, for the past decade, has led the fight against
the Swiss Banks to release their assets stolen by the Nazis from Holocaust

victims and deposited in Switzerland. And begin wondering why almost none of
 .these monies ever reached the hands of their rightful owners

But first, let us have a look at another insider we barely know, PM Sharon's chief
***.advisor, Dov Weisglass

DOV WEISGLASS

As reported in the previous article, Sharon is being set up for his upcoming***
fall, in order to pave the way back for Shimon Peres to the Prime Minister's

office, by way of a series of financial and long-past military scandals. The
attorney-general and media are busy dredging up anything that can be used to

oust Sharon from office. Yet somehow the following scandal will never be
mentioned. You see, Sharon's appointments organizer, Weisglass, and his son
Omri, met the PLO's security minister Muhamed Dahlan in Austria a while back

***.in order to get a piece of the action in a casino run by the PLO in Jericho

 Haaretz, Jan. 10, Page 1B
It is not clear why $1.5 million were transferred from South Africa to"

somewhere else, to a bank in Austria via a bank in New York, until they finally
 ?landed in a branch of Discount Bank in Tel Aviv. Why this circuitous route

What is known, however, is that Omri Sharon and attorney Dov Weisglass (the"
director of the Prime Minister's Bureau) visited both Austria and the United

States together this past year. Austria is the domicile of Martin Schlaff, one of
the owners of the casino in Jericho and a partner in the Bank of Austria. Schlaff

".is a client of attorney Weisglass

So you would think that Weisglass is acting on behalf of Sharon and the***
Right, right? So why is he representing Labor party member Dahlia Rabin and
her brother Yuval, both the children of slain Labor party leader Yitzhak Rabin?

***?And what is his role in the coverup of the murder

 Here is a weird quote from a Roni Kempler interview on
 :the website you reference in your latest email

http://www.geocities.com/freepages4all/index.htm

http://www.geocities.com/freepages4all/index.htm


1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 108/280

 ?INTERVIEWER: Have you ever met with Dalia Rabin
 KEMPLER: "The day before the videotape was shown on

 television, I was supposed to meet with Dalia Rabin
 and Yuval Rabin at the office of attorney Dov

 Weisglass. They said that they wanted a meeting and
 they didn't give any reason why. A short time before

 the meeting was due to take place, they sent word that
 the meeting was canceled - without giving any

".explanation

 My reader wisely observes, "Weisglass seems to be at the center ***
 of everything. I don't think you've focused on him enough... from the

 Ginossar scandal to Rabin, Peres and Sharon. Seems
 ".he's the common denominator to everything

Indeed he may be, because when you're negotiating oil pipelines with the
 ,Iranians

 you're in the loop. My reader asks a good question:"Do you think he got paid in
 Swiss currency for negotiating the Eilat-Ashkelon Pipeline Pipeline

 *** "?deal with the Iranians and the Portuguese World Bank
http://www.iranexpert.com/2002/israeliraneapc31october.htm

The offer was made to Adv. Dov Weissglass before he was appointed director of
the Prime Minister’s Bureau. A Russian company is also interested in Eilat-

.(Ashkelon Pipeline Co. (EAPC

The Iranian government recently held negotiations to sell its 50% stake in Eilat-
.Ashkelon Pipeline Co. (EAPC) to the Portuguese World Bank

Adv. Dov Weisglass represented the Portuguese World Bank before he was
appointed director of the Prime Minister’s Bureau. Weissglass notified various

government offices several months ago about the negotiations. Weissglass
.declined to comment on the report

The Portuguese World Bank, which had received an offer from the Iranian
government sources, sent a message through Weissglass that it and other

foreign investors conditioned the acquisition of EAPC on the Israeli government
.also selling its 50% holding

The Israeli-Iranian partnership was created in the late 1960s. EAPC was set up to
build an oil pipeline from Iran to Israel, and thence to Europe, in order to bypass

the Suez Canal, which was closed at the time, in the wake of the 1967 Six-Day
War. EAPC eventually became one of Israel’s largest energy companies,

benefiting from benefits and tax breaks not granted to its competitors, thanks to
.its partial Iranian ownership

A Russian company has also reportedly show interest in recent months in
.acquiring EAPC, in order exploit its international pipeline

A British correspondent puts the pieces together connecting Shimon Peres***
and his toy "rabbi", Michael Melchior, to a suspicious coalition of British Arabs
and Jews, leading to a Tory MK forced to resign in disgrace, David Mellor. The

bold letters are his way to emphasize the ugly circle of "friends" and their direct
***.ties to the embezzlement of the "palestinian" Authority

RABBI" MICHAEL MELCHIOR"

.Up to his kippa in crime

http://news.ft.com/servlet/ContentServer?
pagename=FT.com/StoryFT/FullStory&c=StoryFT&cid=1059478773013&p=1012571727132

MEDIA EYE COMMENT - "RABBI" GLUCK WAS THE PERSON WHO, A YEAR
AGO, ON 18 AUGUST 2002 ARRANGED WITH HIS FRIEND "RABBI" MELICHOR,

THEN DEPUTY ISRAELI FM TO FLY THE PLO FINANCIER, JAWAD (AL)
GHUSSEIN, TO LONDON FROM GAZA. THE UK HOME OFFICE DENIES THAT

THE FINANCIER EVER ATTEMPTED TO ENTER THE UK DESPITE THE
ARTICLES IN THE TIMES, THE JERUSALEM POST AND THE LONDON JEWISH

 . NEWS CONFIRMING HIS ARRIVAL
 .THE INTERESTING ASPECT OFTHIS IS TWOFOLD

ONE, THE UK HOME OFFICE IMMIGRATION DEPARTMENT DENY HIS
APPLICATION FOR ENTRY CLEARANCE AND REFUSE TO ENTER IN

 CORRESPONDENCE OVER THIS
THE SECOND IS THAT GLUCK'S INVOLVEMENT BEGAN WHEN HE MET

GHUSSEIN'S DAUGHTER, THROUGH THE NEXT CENTURY FOUNDATION,
PARTLY FINANCED BY THE UK FOREIGN OFFICE. THE DAUGHTER IS THE

WELL KNOW MONA BAUWENS WHO HAD ASSOCIATIONS WITH THE EX TORY
MINISTER AND ANTI SEMITE DAVID MELLOR!(SEE BELOW REPORT FROM

 (JERUSALEM POST
 Beyond belief

By Michael Skapinker Published: August 8 2003 18:10 | Last Updated: August 8
2003 18:10

Rabbi Hershel Gluck bustles through the streets of the east London borough of
Hackney, pausing only to accept a fellow Orthodox Jew's congratulations on the
birth of his first grandchild. He turns the corner and bounds up the stairs of the

local Muslim community centre, where he is admitted with a flurry of
handshakes and shouts of "Rabbi!" from a group of young men hanging around

 .the entrance hall
Rabbi Gluck is at home here. He strides into an inner room, tosses his black hat
onto a chair, revealing his skullcap underneath, and greets two friends - Ismael

Amaan, a Muslim community leader, and Mohamed Munaf Zeena, head of the
Council of Indian Muslims. The three men are leading lights in the Muslim

Jewish Forum, which they boast is the most tightly-knit example of co-operation
b t th t f ith h i th UK d R bbi Gl k l i i th

http://www.iranexpert.com/2002/israeliraneapc31october.htm
http://news.ft.com/servlet/ContentServer?pagename=FT.com/StoryFT/FullStory&c=StoryFT&cid=1059478773013&p=1012571727132
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between the two faiths anywhere in the UK, and, Rabbi Gluck claims, in the
world. The grey-bearded Rabbi Gluck and the black-bearded Amaan are

photogenic local celebrities, having appeared on a much-discussed BBC news
programme about how Muslims and Jews can live as friends in the same

 .community
The two are considering a national tour, in which they will appear together in

Muslim communities that have never seen a Jew and Jewish communities that
know few Muslims, as well as large areas of the country that have never seen

either group. "There are many parts of the UK where a Jew or Muslim is
considered a mythical character, both by each other and by the country at

large," says Rabbi Gluck, who enjoys telling stories about the sensation that
Jewish and Muslim friendship creates. "I remember meeting a senior Muslim

cleric. When we kissed each other the taxi driver said he thought he was
".dreaming

Jawid Ghussein, a Palestinian multi-millionaire who ran the PLO's finances for
12 years, has fled from Jerusalem to London. Palestinian security officials

 .accuse Ghussein, 71, of embezzling $7 million
Ghussein, who was the head of the PLO's National Fund, a body that supervises

the Palestinian economic institutions and social welfare projects, had been
under house arrest in Gaza ever since he was abducted from his hospital bed in

Cairo by PA security agents last January. The National Fund is in charge of
hundreds of millions of dollars that are transferred to the PLO by Arab states as

 .part of their pledge to support the Palestinian struggle
His daughter, Mona Bauwens, and his son, Tawfiq, both of whom live in London,

have been waging a campaign to secure his release and hinting that he knows
 .enough to blow the lid off PLO corruption

Bauwens shot to fame a few years ago after David Mellor, the Tory minister, and
his family accepted a holiday in Marbella at her expense. She arrived in

.Jerusalem last week and accompanied her father to London

While Melchior likes to help embezzlers escape to London, a Belgian***
correspondent helps clear the mystery of why his country is so focused on

***.disgracing Israel

KING ALBERT I OF BELGIUM

If you've been wondering why so much anti-Israel venom passes through the
corridors and courts of Brussels, here's the answer. We have another royal

:family which believes it owns title to Israel

We think that Belgium only colonised Congo, but our country was also active in
the Middle-East. Under Leopold I ( the first Belgian King in the period of 1830
on.) there was already a mighty Arab lobby in our country. For instance Acec,
the financial group around baron Ampain, had founded in the most important

cities in the former Ottoman empire, among them Cairo, Istanbul and Damascus-
water and electric utilities and metrolines. There was a lot of Belgian capital in

the cotton business, while on the Egyptian beer bottles of Stella there is still the
star of Congo. During the WW I, Palestine was claimed as a colony by the

Belgian Ministry of Foreign Affairs, referring to Godfried of Bouillon, the first
king of Jerusalem, who's natural successor was Albert I. (Godfried of Bouillon

had the status of "Fisherking", which means a direct descendent of the Temple
priests in the time of Jesus or a natural descendent of Jesus himself. When it
became clear that the Germans were about to loose WWI, the French and the

English started the partition of the Ottoman Empire. They couldn't get to an
agreement on Jerusalem and from French side there was pressure to assign the

holy places to Belgium, mainly to keep the British away from there. Also the
Vatican supported the Belgian claim, because the pope chose Belgium, rather
than the British Protestants. He believed that the Belgian, Catholic monarchy

would protect the holy places. But when the British, together with the allied
.troops marched into Jerusalem in 1917, the Belgian dream collapsed

THE TERMINATOR

Did anyone notice that Arnold Schwarzenegger and his new political partner,***
Warren Buffet took a trip together to a Rothschild estate in England this week?

(International Herald Tribune, Aug. 18). There is more to the Terminator's new
political career than meets the eye. Follow closely the connections back to

***:Edgar the Bronfman

At the bottom of my latest post, you will find some information regarding Warren
Buffet and Arnold Schwarzenegger which I feel is important to get out to Jewish

 .communities
As you probably know already, Buffet is the Chairman of Berkshire Hathaway,

the Insurance Monolith. He's openly backing Arnold in order to crush California
and Washington's HVIRA Laws, which would require disclosure of unpaid

 .policies belonging to Holocaust victims
General Re will probably save billions through this move, with Jews once again

.becoming the victim

SACRAMENTO) – Attorney General Bill Lockyer took another major step in)
defending the constitutionality of California laws that allow World War II-era

slave laborers and victims of the Holocaust to seek compensation from private
companies that were enriched by their forced services and unpaid insurance

.claims

The California laws under attack seek basic justice for victims of the Holocaust"
who have insurance claims pending and for World War II-era slave laborers who

were deprived of wages as slave labor victims," Lockyer said. "The California
laws address state issues while avoiding foreign relations and foreign policy.

The laws are narrowly tailored remedies for abuses by businesses that
unconscionably enriched themselves by using slave labor or by failing to pay

".insurance claims



1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 110/280

 .insurance claims
 www.insurance.wa.gov/news/dynamic/newsreleasedetail.asp?rcdNum=354

OLYMPIA, Wash. — The U.S. Supreme Court struck down California’s Holocaust
Victims Insurance Relief Act (HVIRA) today effectively leaving in question

 .Washington state’s own similar law passed unanimously in 1999
The Court’s decision severely impedes states’ ability to protect their citizens,”“

said Kreidler. “With an average of 10 Holocaust survivors dying every week,
surely we owe them a chance at pursuing restitution – despite what the federal

.government thinks

My correspondent puts most of the puzzle together but misses one***
 piece:'"Ten Holocaust

survivors dying every week. Holocaust victims have been a thorn in the side of
 insurance

companies for decades. They want what’s owed to them, and the Insurance
companies refuse to pay. They’ve been in court forever. By putting their muscle

 behind Arnold, Buffet and company
are trying to crush the unpaid insurance claimants and former slaves once and

 .for all
Note that the AIA is one of the principals in the lawsuit. The sadists are hoping

 they can
 .stall in court until all the people they victimized are dead

I guarantee that if Arnold wins, Holocaust victims lose, and California support
for the rights of Holocaust victims who were screwed by insurance companies

 ,will be a dead issue. Gee
 ?this really helps the Bush family too doesn’t it

After all, Prescott Bush used Jewish slaves at Consolidated Silesian Steel in
 ,Poland

who were slave labor contracted by CSS from the Nazi conglomerate IG Farben.
Farben ran Auschwitz for Hitler, which is where the Bush family’s slaves came

 .from
So now you have some idea who Arnold is working for, and what some of these

people want. Protection from liability for either their participation in or
 .profiteering from the Holocaust

"?Still think it’s irrelevant that Arnold comes from a Nazi family

Certainly, it is worth more than mere noting that Bush's grandfather and ***
Schwarzenegger's father were enthusiastic supporters of Naziism. But look
even more closely at how the circle closes. Edgar Bronfman's letter writing

partner is Lawrence Eagleburger, the government's international director for
Holocaust insurance claims. The Terminator's political partner is obsessed with

 having these claims
 .wiped out in California

Apparently opposing Schwarzenegger and Buffet's nefarious goal of depriving
Holocaust victims of compensation would be Bronfman. The Terminator, if he

has his way, will have to go through Bronfman's co-signator on the Bush letter,
 .Lawrence Eagleburger

But Edgar couldn't care less about dead Jews if they don't support his politics
or live where he thinks they should. And the money he supposedly helped

release from Swiss banks to Holocaust victims has not reached their hands.
.Just the way the Terminator wants things to be

end

FOR MY CHRISTIAN READERS

A site and a book from two of my correspondents who more than merely dabble
 :in prophecy. Peter Goodgame is back on the net at

www.redmoonrising.com

Holy Land Showdown by K.D. Mehlhoff For information write: kmehl@mac.com

This book explains clearly why a Christian who supports a Palestinian state is
 !betraying his own religion. Here is what he wrote about my book, Save Israel

Israeli author and investigator Barry Chamish has written a book exposing the"
fraudulent deeds, in explicit detail, of key Israeli leaders. In Save Israel!,

Chamish contends that persons occupying some of the highest offices in Israel
 ...are controlled by outside forces working against Israel

Chamish's writings provide me the opportunity to offer an essential"
observation. Israel's ultimate destiny does not rest in the thinking and planning
of men but in the thinking and planning of God. Chamish fears for the future of
Israel. He has exposed some of the evils that threaten Israel's existence. He is

sounding an important alarm, and perhaps God is using him in that regard.
From a strict secular perspective, the future of Israel is, at best, uncertain, and

the destiny of the Jewish people in grave and imminent danger, as Chamish has
warned. The bottom line is, the Bible offers hope, but also something more: a

".sure and eternal promise regarding His chosen, the Jews

:More sites of people on my list

http://www.israel.net/raikhlin/social_dynamics/myengbook/Contents.html

www.stewwebb.com

www.propagandamatrix.com

Those of you without Hebrew fonts will see gibberish from now on. It's an
explanation of how to order the Hebrew edition of Save Israel. As always, the

English version, as well my other books, can be had by writing
chamish@netvision.net.il

הצילו את ישראל!

5569991 03

! ל ל

http://www.insurance.wa.gov/news/dynamic/newsreleasedetail.asp?rcdNum=354
http://www.redmoonrising.com/
mailto:kmehl@mac.com
http://www.israel.net/raikhlin/social_dynamics/myengbook/Contents.html
http://www.stewwebb.com/
http://www.propagandamatrix.com/
mailto:chamish@netvision.net.il
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, הצילו את ישראל ! גם בעיברית.

להזמנת הספר אנה פנו אל בית ההוצאה קונוס בטלפון: 03-556991

konos@bezeqint.net :או בדואר אלקטרוני

לפני 8 שנים, אף אחד, ממש כך, לא האמין לבארי חמיש כשכתב שיצחק רבין נרצח כחלק

מקנוניה פוליטית. כעת, לאחר שבישראל בלבד נמכרו 30,000 עותקים מספרו "מי רצח

את יצחק רבין", ב-5 שפות, סקרי דעת הקהל מגלים כי כמחצית מאוכלוסיית המדינה

אינה מאמינה עוד לגירסה הממשלתית של ההתנקשות.

ייתכן כי רק בעוד 8 שנים נוספות יעכלו הישראלים את הטענות שמועלות ב"הצילו את

ישראל". חמיש חושף את המזימה הבינלאומית שנרקמת נגד ישראל על ידי חלק מהדמויות

בעלות הכוח הרב ביותר והאירגונים החשאיים ביותר בעולם. הם קנו בכסף והשחיתו את

המדינאים המשפיעים ביותר בישראל, ואותם מנהיגים עצמם מובילים את ישראל ואת העם

היהודי לעבר אסון שעלול להיות טרגי ומזעזע ממש כמו השואה.

"יש לו השפעה ממשית על מי שאינו ספקן מספיק" "ידיעות אחרונות"

"הבחנותיו של בארי חמיש בנוגע למזימות של ראשי הוועדה לקשרי חוץ לגבי

המזרח התיכון הוכחו שוב ושוב כמדוייקות. הוא סיפק הוכחות מתועדות היטב לגבי

השליטה הבו-זמנית של הוועדה בפוליטיקאים ישראלים כדוגמת יצחק רבין, שמעון פרס,

"The New American" ."יצחק שמיר ובנימין נתניהו, כמו גם ביאסר ערפאת

"השאלות שמציג חמיש הן מהותיות, מדאיגות וראויות לתשומת לב."

"Cleveland Jewish News"

http://chamish.tsedek.com :"אתר "הצילו את ישראל
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בתגובה להודעה מספר 34
 

I am the victim of the worldwide virus attack, which I suspect is aimed at
shutting down this pesky internet for good. I have sent NO attachments for 2
weeks to anyone, so if you receive a letter from me with an attachment, don't

open it. I didn't send it. And if I haven't answered your mail, it's because I
.didn't get it. On top of that, my own mail is being bounced back to people

I am now a cover story in Israel. I have a gut feeling that the forces will now try
to shut me down using whatever means necessary. If it happens, please be

there for me. I know you will. BC

THE BIGGEST GAMBLE YET by Barry Chamish

There is a wonderful new opportunity awaiting and I'll need your help to make
it work. On Friday, Aug. 22, I moved the stakes up as high as I have yet. A

feature article on me appeared in the far-left wing newsmagazine Kol Ha'ir and
all signs are that it could be the opening we have all been waiting for, at a

minimum to get the Rabin assassination reinvestigated in a court, or ideally, all
 .of the lies within the Oslo "peace" process

I am putting myself at great risk but my eyes are wide open. Please be there for
 .me if this dangerous strategy works

I have long known that the only way to put Israel on a survival track, is to
convince the Left that they have been fooled. And the most direct route is the

 .Rabin assassination
So when Kol Ha'ir reporter Assaf Carmel informed me last Sunday that he
wanted to write an article about the Hebrew edition of my new book, Save

Israel!, I accepted and prepared myself. I knew I was heading into a minefield
and that a positive report from this Haaretz subsidiary was utterly impossible.

But there WERE ways to get my points across to a broad leftwing audience

mailto:konos@bezeqint.net
http://chamish.tsedek.com/
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=edit&forum=gil&om=5150&omm=34
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javascript:updatePropertyDisplay('34')
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But there WERE ways to get my points across to a broad leftwing audience.
The tactics I decided upon were to goad the establishment into action despite

the potential price to myself. And don't bother asking why I need this in my
 .life. I don't even understand why anymore

My plan was to build a major image transformation, one the Left, especially the
young Left would come closer to relating to. And I didn't lie or deceive the

reporter. I simply made a point of stressing my hippie youth, my growing up in
a socialist home, my complete lack of association with any mainstream,

especially, Right wing political movements. The picture I created was of an
 .outsider in Israeli Bohemia, which really is not far off the mark to begin with

Nothing tolls the death knell for any political interest group than to be pigeon-
holed as Right Wing or Far Right. The mainstream media will ignore or mock it

to ignomy or insignificance. If my work is to avoid the fate of ALL such
movements for justice, I have to seek either the sympathy or visceral anger of

 .the elites, and specifically, their children
When Carmel first met me at my apartment, I showed him some of the

documentation I had assembled. He was uninterested. However, I challenged
him to examine the lot the week after the article appeared and he agreed. We'll

see. Meanwhile, I knew by his questions that he was looking for salacious
scoops and I carefully planted what he sought, while balancing personal

details with the hard facts surrounding the Rabin murder and the sorry, mortal
 .state our nation has fallen into

The final result was what I expected, in fact, even better. First, there was a
likelihood that the article would be the cover story for the week. A horrible act

of terrorism in Jerusalem pre-empted that. However, I was given the secondary
cover story, below the images of the death bus, with my photo within the text.

Someone at this magazine has decided, for better or worse, to take me
seriously. If nothing else, the phenomenon or so many Israelis believing me

 .was recognized
Next, and this is more important than perhaps many recognize, the

newsmagazine printed a full page color photo of my by Rafi Kotz. It was
respectful and friendly. Best of all, I looked quite handsome. I can thank the

late Dr. Atkins for that. I have been on his diet for three months and most of my
belly disappeared. The visual image was of a fit 51 year old, barefoot and

casual. Kol Ha'ir, chose not to publish a photo that captured me at my worst. In
 .fact, to their credit, they did me proud

And the report was precisely as I anticipated. The reporter went for the
weakest points in my book to prove that the rest is just as lying and wrong.

BUT, and this is essential, Carmel also included some of my strongest
evidence, ie. Rabin's 22 minute ride to the hospital, no gunpowder found on

Amir's hands after police testing etc. and did not refute it, well could not, but
it's the same. This is what I was after, and I got it, despite what preceded this

 .victory
However, it is what preceded it that has all the potential of blowing the Rabin
murder and sundry scandals into full-blown national issues. No government

official was available to or would comment on my claims. BUT, and here is our
opening, the spokesman for Shimon Peres more than hinted that he would

seek ways to shut me up. More to the point, he expressed confusion as to why
 .I wasn't hushed up

I think this time, there's a chance they'll do it. The game field has switched
from the religious and right wing media, which can successfully ignored, to

Kol Ha'ir, in the heartland of the Left. The portrait was hardly sympathetic but it
dispelled the false image of me being in the Kach camp of Israeli politics and

replaced it with that of someone very close to the thinking of the Left. Which is
not far off the mark anyway. While on security issues, I identify with the Right

in real life, on all kinds of moral issues, I'm much closer to the Left. In short,
I'm an anti-New World Order writer, something which has no place in either the

 .mainstream Israeli Left or Right
Which could leave me unprotected without you. If the establishment comes

down hard on me through whatever dirty means, let's be prepared. May I
:suggest the following immediate courses of action

I have been holding something in escrow for the day I have to fight for my .1
life and that of my country. I have in my possession over 2500 pages of

documentation not just on the Rabin murder, but proving incredible illegalities
committed by the government and Shabak before the murder, when illegal

incitement was the order of the day, and after, when panicked coverup took
:over. If they are confiscated, they have been copied. My plan is two-fold

I have some 20 Israeli attorneys on my e-mail list. In the past, a few have *
offered to work pro bono to sort out the evidence in court. Please make the

offer again. If I am to defend myself in a libel suit, I have the weapons to win
.with your help

It would be very nice if police stations across the country were bombarded *
with complaints. Let the police finally investigate the crimes which have taken

over our democracy. I will supply all documentation but there is more than
 enough to download at http://chamish.tsedek.com

While, I will be attacked on my soft spots, fight back with our strong points. A
:few practical proven crimes

We charge Rabin's bodyguard Yoram Rubin with perjury in his testimonies to -
the Shamgar Commission and at Yigal Amir's trial. He testified that Amir's

bullet entered and penetrated his arm at the elbow, exiting at the shoulder. I
will supply 20 pages of Rubin's hospital reports. He "suffered" a superficial

 .graze, treated with iodine
We charge the pathologist Dr. Yehuda Hiss with medical malpractise and -
evidence tampering. While all other doctors including Gutman, Sneh and
Barabash reported that Rabin's spine was shattered causing death, Hiss

removed the wound from Rabin's autopsy. I will supply all medical reports, as
well as tapes of Sneh and Barabash reporting Rabin's real wounds. If I'm not

around to do so, Hiss' report and those of the other doctors are easily printed
 .out from the website

http://chamish.tsedek.com/
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We charge Avishai Raviv with perjury at his recent trial. Raviv testified that -
Amir never informed him of his murderous intent. Please visit the previously

named web site and download Raviv's signed police statements of Nov. 5,
1995, within which, he testifies to hearing Amir's threats on numerous

occasions. While Raviv cannot be re-tried on his previous charge of not
preventing the assassination of a prime minister, we can get him back in court

 .for perjury
We charge Shimon Peres with gross misconduct and dereliction of public -

service. As prime minister, Peres approved the Shamgar Commission's
conclusions that Rabin was shot twice in the back. I will supply a videotape of

 .him describing Rabin shot three times and once from the front
We charge former Chief Justice of the Supreme Court, Meir Shamgar with -

gross judicial misconduct for changing the time of Rabin's murder from 9:30
PM to 9:50. I will supply Amir's 9:30 arrest warrant, as well as a photo of his

arrest at 9:30, proven by the watch worn by one the policemen. Please
download Shamgar's conclusion and the arrest warrant from the site, print

 .them out and submit to your closest police investigator
We charge Eitan Haber of evidence destruction based on his own testimony -
to the Shamgar Commission that he absconded with Rabin's possessions at

Ichilov Hospital, while later admitting to Kol Ha'ir that on the same night he
cleaned out Rabin's filing cabinets at the Prime Minister's office. In this

complaint, we demand, finally, that Haber account for what he took and return
 .it all to the police. I will supply Haber's testimony

We charge the Shabak's bodyguard unit with massive dereliction of duty by -
abandoning Rehavam Zeevi at the Hyatt Hotel in Jerusalem, leading to his

murder. I request that some wise attorney seek the 1997 Knesset Law,
legislating a bodyguard to all cabinet ministers whether they choose such
protection or not. Submit a copy of the law to the police investigator. He'll

 .understand the significance
We charge Rabin's driver, Menachem Damti with perjury for testifying to the -
Shamgar Commission and at Amir's trial, that he drove to Ichilov Hospital in

less than two minutes. I will supply his testimony as well as the just-mentioned
 .proofs that the ride actually took 22 minutes

We charge Yoram Rubin with perjury for testifying to the Shamgar -
Commission that Rabin was shot at 9:50, using the same evidence. I will fax

 .you Rubin's testimony as to the time of the murder
We charge Rubin, Damti and Shamgar with conspiracy to alter evidence, by -

 .coordinating a new, later time of murder, using the same evidence
We charge Meir Shamgar with unlawfully dismissing evidence at the -

Commision Of Inquiry into the Hebron massacre. Please request a copy of the
protocols of this commission from the Justice Ministry and you will find that

three of the soldiers on duty that night testified that Goldstein entered the
Cave Of The Patriarchs at 4:45 AM, carrying an M-16. Shamgar concluded that

Goldstein entered at 5:20 carrying a Glilon rifle, without explaining how the
soldiers could be mistaken. Once again, we charge Shamgar of changing the

 .time of a crime
We charge Rubin and Damti of being accessories to the murder of Yitzhak -

Rabin by deliberately denying him medical treatment. Go back to the site and
download the pictures of the two ambulances beside Rabin's limousine and

issue a complaint demanding to know why Rabin wasn't offered the services
of trained medical professionals waiting ten feet away from him. If you wish

further documentation on all issues, call Yaacov Verker 050 205 591 when he
returns from abroad in early September. He is chairman of The Public

Committee To Reinvestigate The Rabin Assassination and possesses all the
 .necessary filmed and written evidence

We charge Yoram Rubin with perjury for testifying to the Shamgar -
Commission and Amir's judges that Rabin helped him get up after he was shot

and then jumped head-first into the limousine. I, or Verker if necessary, will
 .supply the murder film to prove no such thing happened

I will also supply the testimonies of other bodyguards such as Adi Azoulai,
 .that Rabin was forcefully pushed into the vehicle

We charge Menachem Damti with perjury for testifying to the Shamgar -
Commission that he was opening the door for Leah Rabin when he heard the

first shot, and that he reacted by immediately jumping into the driver's seat, as
he was trained to do. If I am not available, this and all previous testimonies are

found in my book, Who Murdered Yitzhak Rabin. The Hebrew edition is
available from Gefen Publishing 02 - 538 0247. It will guide you through the

evidence. Leah Rabin was standing on the steps nowhere near her husband
when Amir shot the blanks and Damti stayed outside after the shot. I will

supply the murder film to prove Damti's perjury. Other evidence is found in the
Hebrew edition of Save Israel!. Call 03 5569991, including the police tests of

Amir's hands at 10:15 PM, revealing no metal particles or gunpowder was on
 .them, an impossibility if he shot real bullets

We charge the chief judge at Yigal Amir's trial, Edmund Levy, with gross -
judicial misconduct for dismissing the testimony of police forensics expert,

Inspector Baruch Gladstein, who proved scientifically that Rabin was shot at 0
range, about half a meter closer than Amir ever got to Rabin. We charge that

Levy acted with full knowledge and intent in this dismissal of evidence.
Inspector Gladstein's testimony is found on the website, as is the defence

summation of attorney Jonathan Goldberg. Within the latter is more than
enough proof that Judge Levy deliberately ignored and dismissed relevant

evidence throughout the trial. Submit it all not just to the police, but also to the
Israel Bar Association, demanding that both Levy and Shamgar be dismissed

.for blatant trial rigging and gross abuse of the Israeli judicial system

The timing of the Kol Ha'ir article was uncannily awful. The slaughter on
Jerusalem's streets will convince some from the Left that their leaders invited

the bloodshed, and a few might even, finally, understand that Israelis are
entitled to an official inquiry into the Oslo "peace" process. The most direct

route will have to be the Rabin assassination because we've got the goods on
 .the criminals

That makes this article doubly dangerous for these self same leaders I have
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That makes this article doubly dangerous for these self-same leaders. I have
left myself wide open for retaliation and I've made the decision to suffer any
consequences. But with your help, the price can be very high for those who

 .brought our country and people so low
I realize how the system is protecting its felons. Shamgar is being set up to

legally establish casinos in Israel. He will be well rewarded for his advocasy of
gambling. Yoram Rubin has just been appointed to organize security at the

Israeli embassy in Washington, another fine reward for crime. Needless to say,
 .Peres has been rewarded with his renewed leadership of the Labor Party

The only protection I have is the evidence, and you. We are not without
resources. If the Kol Ha'ir article does what it should and leads to calls for a

crackdown on me, spread that evidence through every media and use the
authorities to investigate what should have been honestly investigated years

 .ago
Then there is the other possibility: that I waited nine years to achieve a cover
story in the country's leading left wing newsmagazine and it's ignored. In that

case, consider all this a guide to breaking the Rabin and other truths someday
.when Israelis are prepared to give a damn

end
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  CRIME!!!! by Barry Chamish .36  

בתגובה להודעה מספר 35
 

Look what happens when you participate in crime: Carmi Gillon, head of the secret services (Shabak), plots
numerous deadly misdemeanors with Shimon Peres, including the murder of Yitzhak Rabin, and Judge Meir

 .Shamgar covers them up in the gritty halls of justice
Now, when guiding your children to be law-abiding, consider by example, the wrong path you are setting the

little ones on. Carmi Gillon is running for head of the city council of Mevasseret Tzion, a well-off suburb of
Jerusalem, and it looks like he's going to take the race. Meanwhile, Shimon Peres is about to receive one

whale of a Hollywood 80th birthday party, featuring the likes of Steven Speilberg, Oliver Stone and Barbara
Streisand. Will somebody please inform these beautiful people that the only cake Shimon should be getting

 ?from them is one with a file baked in it
Like zeidy like nekhed. Like grandfather, like grandson. Look what the scion of the Peres crime empire got

:caught doing last week

Peres' grandson Nadav Peres (21) was arrested today by police together with a known criminal trying to
.steal overnight a motorbike in Ramat Hasharon. He is in police custody now

As for Shamgar, I don't even think you'll believe this one. Someone decided to fund him his very own Israel
Democratic Institute. Yup, the man who brought us the Hebron, Rabin and Kishon coverups, and who as

state attorney general, sent Amos Baranes to life imprisonment to cover for a Shabak murderer, is going to
.teach us dumb Israelis about democracy

 Here is the link to the Israel Democratic Institute
 http://www.idi.org.il/english/article.php?id=20707f8f6729db83a376afc3088c92f

 This is list of supporters
 http://www.idi.org.il/english/departments.php?did=76 This link to a message

from its president

:Now, let's just look at the A's of the institute directory. I'll add comments in brackets

 Justice Meir Shamgar, Former President Former of the Supreme Court
 .(Mr. Ami Ayalon (Shabak head deeply enmired in the Rabin murder coverup and much, much more

 .(MK Taleb Asana (Arab Knesset member which means he will destroy Israel from within
Former Justice Edna Arbel, Attorney General (Former attorney general who closed the criminal files of

 .(Avishai Raviv and is implicated deeply in the coverup of the Rabin murder
Prof. Uzi Arad, Department of Political Science, Haifa University (Netanyahu's aide who brags on his bio

 .(sheet that he is a past member of the Council On Foreign Relations
 .(Prof. Asher Arian (Never heard of him

Attorney Yoram Aridor (The Finance Minister who was hired to destroy Menachem Begin by raising inflation
 .(to 500%. Later rewarded for wrecking the economy with post as Israeli UN ambassador

.(MK Prof. Moshe Arens (Who sits on the CFR's International Affairs Council

:And that's just the A's. Look how the B's start

Dr. Yossi Beilin

The man speaks for himself, doesn't he? What a combo, Beilin and Shamgar, the Oslo liar and the Rabin liar,
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teaching us ignoramuses all about democracy. If it wasn't so bitterly pathetic, it might even be cute in the
absurd sense. So what happens when criminals are our democracy teachers? Well for one thing, the people

 .get ruled by practising felons and no one else
Shall we look at some crimes? I'll preface my comments with the usual *** at the beginning and ending of the

:observations, like this

Liberman denies the following story and says he never even met Martin Schlaff. But we'll publish this***
anyway because my readers know I've been exposing the Austrian connection to Omri Sharon, Dov

Weisglass, Muhamed Dahlan, and Yasir Arafat for a year now. Odd that everyone else is just catching up. If
 ***.the following report is right, then here is another darling of the Right caught in the Austrian trap

 Police suspect transportation minister of illegal business ties
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?

itemNo=334029&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y

07:36 | 28.8.2003

Baruch Kra

The police have been conducting a lengthy inquiry into suspicions that Transportation Minister Avigdor
Liberman has an illegal business relationship with Austrian businessman Martin Schlaff, who has

.substantial business interests in Israel

An Austrian court recently approved an Israeli request to conduct its investigation in Austria, allowing
investigators to take depositions from various people and to examine bank accounts suspected of being

.connected to the affair. The court decision followed a lower court ruling denying the Israeli request

Haaretz has learned that several years ago, during a special session of an Austrian parliamentary committee
investigating that country's intelligence services, information came up regarding business connections

between Martin Schlaff, the Austrian businessman who is believed to own 50% of the Jericho casino, and
.Liberman, and how money was transferred to the political party Liberman established, Yisrael Beitenu

As in the Sharon-Cyril Kern affair, the Liberman case also began in the wake of a State Comptroller's report
on party financing. The report, which came out in 2000, was conducted mostly because of its examination of

non-profit organizations that funneled funding to former premier Ehud Barak's election campaign in 1999.
But the public interest in the millions that went to the Barak campaign distracted attention from some other
scandals that appeared in the report, even though, as in the case of the Barak campaign contributions, the

.attorney general ordered police inquiries

The comptroller said that Yisrael Beitenu received a million dollar credit line from a bank in Israel, using a
bank guarantee from Vienna for the credit line. The Viennese bank, said the report, was given a personal

.guarantee of the million dollar guarantee by a foreign resident

But Liberman also refused to name the businessman who backed the million dollar credit line and only said
it was a "personal friend" from Austria. Liberman said that he met the "friend" after leaving the Prime

Minister's Office (where he had been the bureau chief for former premier Benjamin Netanyahu) and went into
business in eastern Europe. He emphasized that at the time he had no business ties with the Austrian, "who

".did not want his name published

A few months later, close to the Camp David summit of 2000, Liberman, then an opposition MK from the far
right, met in London with Mohammed Rashid, Yasser Arafat's financier, who was known for his business

.relations with Schlaff as a partner in the Jericho casino

A few months later, Rashid and Schlaff met in Vienna with Dov Weisglass, who represents Schlaff's interests
in the Middle East, Omri Sharon and Eitan Bentsur, a former director general of the foreign ministry. Then-

prime minister Barak charged that Liberman urged the Palestinians not to strike a deal with the Labor-Meretz
government but to wait for a right wing government with which they could get a better deal. Liberman

.refused then to comment on the connection between the meeting in London and the one in Vienna

Look who is visiting the patsy's brother! Now what could be so important that the nation's attorney***
***?general would want a few words with Hagai Amir

 AG Visits Chaggai Amir
 Aug. 12, '03 / 14 Av 5763 07:42

 IsraelNN.com) During a visit yesterday in the)
 Ashmoret Prison, Attorney General Elyakim Rubinstein
 met with Chaggai Amir, the brother of convicted Rabin

 .assassin Yigal Amir
 The attorney general regularly makes unannounced
 visits to prisons to get a first-hand look at prisoner

 conditions. During the visit, Amir complained about
.his conditions

Following is a letter from a reader who suspects another person who knew too much was conveniently***
***.removed permanently from her position

 Barry, what do you say about the murder of Etty G'alyah last
 winter? She was a senior economist with Bank of Israel, in charge of

 inspection of ten banks. She was brilliant and incisive and very capable
of knowing where all sorts of bones were buried. She was murdered in the terrorist attack at Tzomet

Rimonim on the way to Kochav Hashachar. The roadblock was taken down for a few months and she was
.the only casualty

I have been long claiming that part of the campaign to destroy Israel's moral backbone includes***
murdering its rabbis, especially those foolish enough to live in Judea and Samaria and actually claim they
do so because God and history gave them the unarguable right to do so. The last Jerusalem bus bombing
claimed the lives of three more rabbis, as undoubtedly, it was supposed to. Add to the list which includes

.Rabbis Lieberman, Shapiro, Dickstein, Urami, Kahane etc

 Rabbi Shalom Mordechai Reinitz
 Rabbi Eliezer Weissfish
*** Rabbi Shmuel Volner

So look who've become pals! Ami Ayalon and a relative newcomer to the game, Sari Nusseibeh. For those***
who recall my reports on the murder of former Utah Senator Wayne Owens, Nusseibeh was his ally, being

http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=334029&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y
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who recall my reports on the murder of former Utah Senator Wayne Owens, Nusseibeh was his ally, being
set up to take over the leadership of the PA. So it's no surprise, with so much murder to cover up, they'd be

***.drawn together in good works

 Since the Owens murder and Sari
 Nusseibeh's excommunication from the PA, Sari has

 resurfaced to become buddies with Ami Ayalon who knows
 .most about the Rabin murder after Carmi Gillon

.They're gathering a petition

http://web.israelinsider.com/bin/en.jsp?
enPage=ArticlePage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=Article%5El2447&enZone=Diplomacy&enVersion=0&

***In the very first chapter of my new book, Save Israel, I explain that, as part of the psychological battle to
remove Jews from Judea and Samaria, people who have lost loved ones to terrorism are struck again to

compound the impact. Now they're arresting a father who lost a baby to a sniper,along with someone who
lost his brother in a similar way, claiming they were plotting revenge together. Wanna bet this Jewish

Department provocation won't make it to court? It doesn't have to, as a correspondent in BOLD letters and
 ***.deep anguish explains

Last update - 23:53 21/08/2003 W. Bank settler detained as suspected underground memberBy Nadav
 Shragai, Haaretz Correspondent

The Shin Bet security service arrested late Wednesday night a West Bank settler suspected of involvement
 .in planning attacks on Palestinians in the territories

The suspect, David Libman, is the brother of Shlomo Libman, who was killed by terrorists on the settlement
.of Yitzhar a few years ago. He is not being allowed to meet with his lawyer

THE ARREST OF THE FATHER OF SHALHEVET PASS IS PART OF THE ON-GOING LABOR ZIONIST
OCCUPATION GOVERNMENT (LZOG) AND PALESTINE PALE OF SETTLEMENT GHETTO JUDENRAT

(PPOSGJ) PSYCHOLOGICAL WARFARE OFFENSIVE AGAINST PIONEERS IN LIBERATED JUDEA AND
SAMARIA. THEIR STRATEGY IS, THROUGH SEEMINGLY (TO YOU) RANDOM ACTS OF CHAOTIC

PSYCHOLOGICAL TERROR, TO KEEP THE PIONEERS CONFUSED, FRIGHTENED, DEPRESSED AND
DOCILE. MORE OR LESS, THE LZOG AND PPOSGJ STRATEGY IS WORKING. THIS IS WHAT THEY HAVE

BEEN ORDERED TO DO BY THE U.S. OILOCRACY C.I.A. ASSASSINS AND STATE DEPARTMENT SCUM
WHO ARE THEIR HANDLERS, BOTH BACK IN D.C. (DUBYA'S CESSPOOL) AND ON THE GROUND HERE,

WHERE THE OILOCRACY HAS AN EVER EXPANDING PRESENCE IN PREPARATION FOR THE COMING END
.OF (EVEN APPARENT) ISRAELI SOVEREIGNTY

Now this Pollard affair just keeps getting weirder. Let's start with the bizarre report in Maariv last week, in***
which Esther Pollard claimed to be so poor that she cannot afford Israeli health insurance, so has to fly to

Canada for cancer treatments. I wish her a full recovery but those with low incomes pay about $20 a month
 .for health coverage in Israel and a flight to Canada is $900

My research on the subject concluded that the Israeli government under, who else, Shifty Shimon, in 1984
abused Pollard's intelligence and turned it into a crime empire headed by the Godfather of Israeli crime, the
selfsame, Shifty Shimon. I added that those involved in the coverup of Pollard, including Sharon and Rabin

were rewarded with revolving shifts as prime minister. So why don't we add another future prime minister to
***?the list

 Demand That Barak Reveal Involvement in Pollard Affair
 October 20, 1999 - Ma'ariv - Ben Caspit

Documents newly-obtained in the USA show that the senior Israeli official who met with American
Intelligence officials right after the arrest of Jonathan Pollard in 1985 was none other than the Prime Minister

 .himself, then head of AMAN, IDF General Ehud Barak
According to the documents which reached Ma'ariv, Ehud Barak was the senior official in the team that

traveled to Washington at the end of November 1985 that met with, amongst others, the director of American
 .Military Intelligence

One of the documents recently obtained by a Pollard source in Washington, reads: "The DR will meet with
".General Barak (Israel Defense Forces) next week and needs to be briefed re: Pollard

And now on to the CFR. Two weeks ago, I reported CFR executive Edgar Bronfman's ties to the Vatican,***
and hinted he is doing the dirty work for the Papal cabal. A reader informs me that I had just scratched the

***.Bronfman Catholic connection

 ,Dear Barry
 .Please let me share with you some information about EDGAR BRONFMAN

 ****
 .What I am stating below are facts and the deductions from these facts

 **
EG got himself elected to a very prestigious position amongst American Jewry, making him the leader of

 .American Jewry
It would be logical that such a person would look out for the interests of Jewry, and by extention, of Israel,

 .due to the obvious linkage of Israel and Jewry
 ? EG is Jewish, but is the interests of Jewry (and Israel) uppermost with him

EG's son is married to a South American practicing Catholic. EG's granchildren are not Jewish. All of EG's
 .friends are either assimilated Jews or Gentiles

 !!! EG knows that he is the last Jew in his family. Does this bother him ? No
Therefor, a man with his surroundings CANNOT have the welfare of Jewry in his mind. He is an American,

 ? and his descendants will all be (and are) Americans (non-Jewish), so where is his connection to Israel
 ?? Is it any wonder

 *****
.Thank you, and you have my permission to quote me, all or part

***.Still another reader discovers yet another disturbing CFR machination***

 You may already be familiar with the Atlantic Council, -yet another proxy
 ,for the CFR, -still, you might be surprised by the following document. A short read

 .then onto the final page for an alarming listing of those involved
http://www.acus.org/publications/policypapers/AtlanticCooperation/ArmsTransfers.pdf

And now for those of you who still think the CFR is a friendly gathering of concerned citizens, with no ill**
intent towards Jews... The CFR was founded with Rockefeller, Carnegie and Harriman money and influence.

And they set in motion the biggest, ugliest crime in history. Read Edwin Black, surely one of the premier
historians at work today, on what the organization Jews like Bronfman, Siegman, Pipes, Lauder and

***.Zuckerman are so proud to be members of, were up to before they joined

http://web.israelinsider.com/bin/en.jsp?enPage=ArticlePage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=Article%5El2447&enZone=Diplomacy&enVersion=0&
http://www.acus.org/publications/policypapers/AtlanticCooperation/ArmsTransfers.pdf
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Hitler made eugenics famous, but he took it from United States

By Edwin Black

WASHINGTON, Aug. 28 (JTA) — Hitler victimized an entire continent and exterminated millions in his quest
 ".for a so-called "Master Race

The world thought Hitler was mad and barely understood his rationales. But the concept of a white, blond-
haired, blue-eyed master Nordic race was not Adolf Hitler’s. The idea was created in the United States at

.least two decades before Hitler came to power

.It was the product of the American eugenics movement

Eugenics was the racist American pseudoscience designed to wipe out all human beings except those who
conformed to a Nordic stereotype. The philosophy was enshrined into national policy by forced sterilization,

.segregation laws and marriage restrictions that were enacted in 27 states

Ultimately, eugenics coercively sterilized some 60,000 Americans, barred the marriage of thousands, forcibly
.segregated thousands more in colonies and persecuted untold numbers in ways we are just learning

Only after eugenics and race biology became entrenched as an American ideal was the campaign
.transplanted to Germany, where it came to Hitler’s attention

Hitler studied American eugenic laws and rationales and sought to legitimize his innate race hatred and anti-
Semitism by medicalizing it and wrapping it in a pseudoscientific facade. Indeed, Hitler was able to attract

.many reasonable Germans by claiming that science was on his side

While Hitler’s race hatred sprung from his own mind, the intellectual outlines of the eugenics Hitler adopted
.in 1924 were strictly American

Eugenics would have been little more than bizarre parlor talk had it not been for massive financing by
corporate philanthropies, specifically the Carnegie Institution, the Rockefeller Foundation and the Harriman

.railroad fortune

They were in league with America’s most respected scientists from prestigious universities such as Harvard,
.Yale and Princeton. These academicians faked and twisted data to serve eugenics’ racist aims

The Carnegie Institution effectively invented the American movement when it established a laboratory
complex at Cold Spring Harbor, on Long Island. This complex stockpiled millions of index cards on ordinary

.Americans as the movement carefully plotted the removal of families, bloodlines and whole peoples

From Cold Spring Harbor, eugenics advocates agitated in the legislatures of America as well as in the
.nation’s social service agencies and associations

The Harriman railroad fortune paid local charities, such as the New York Bureau of Industries and
Immigration, to seek out Jewish, Italian and other immigrants in New York and other crowded cities and

.subject them to deportation, confinement or forced sterilization

The Rockefeller Foundation helped found and fund the German eugenics program, and it even funded the
.program that ultimately sent Josef Mengele into Auschwitz

The Rockefeller Foundation, the Carnegie Institution, Cold Spring Harbor Laboratory and the Max Planck
Institute — the successor to the Kaiser Wilhelm Institute — all gave unlimited access and unstinting

assistance in the course of this investigation. These organizations all have worked hard to help the world
.discover their pasts and have set an example of philanthropic openness

The Jews of Israel and the world still have no idea that their leaders have been totally corrupted by the***
CFR and the Vatican. They will blindly walk into a new eugenics program funded by CFR honorary chairman
David Rockefeller, or throw a swinging Hollywood bash for the dashing monster Peres. The utter ignorance
of these Jews, and their fawning deference to these crooks, that, that is the most despicable crime of them

***.all

end

For those who have been asking for the recipe of the Rabin cocktail: Add three shots but tell everyone it was
.two

:Sites of my readers or recommended by them, so they must be good

 http://www.geocities.com/freepages4all/index.htm
 http://www.steelonsteel.com

 http://www.lewrockwell.com/wall/wall15.html
 http://community.webtv.net/patrick818/RescueMEofWaldo

 http://tv.phaseiii.org/?channel=3&video=40&view_fair_use=1
 http://www.thoughtcrimenews.com/rfpi.htm

 http://bigjweb.com/artman/publish/article_610.shtml
.http://www.freebooks.commentary.net/freebooks/docs/a_pdfs/newslet/preface/12pref.pdf

 http://pnews.org/MEP/phpnuke/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=55
 http://nakedking.org/nations.php

 http://whyus.port5.com/index.html
 http://www.root-1.co.il

 
 http://emperors-clothes.com/articles/jared/jihad.htm

 /http://www.qozi.com/murder
 www.IsraelTraumaCare.org

 http://www.hiddenmysteries.com/redir/index429.html
 http://www.ellisctaylor.com

 http://myweb.tiscali.co.uk/londonmorningpaper
 http://web.israelinsider.com/bin/en.jsp?enPage=ViewsPage&enDisplay=view&enDi

 http://hometown.aol.com/ricshulman/myhomepage/profile.html
 http://www.smolanim.com

http://www.unisun.org/data/audio/channels/myth/myth1.ram
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 :To order the author's books: Israel Betrayed, Save Israel, or Who Murdered Yitzhak Rabin, write
chamish@netvision.net.il

Those without Hebrew fonts will see gibberish from here on in. Those with, enjoy the fine review of Save
Israel in Nexus Magazine. It is joining an equally astute review published last month in the wide-circulation

.Haredi newspaper, Kol Ha'ir

"הצילו את ישראל" 
מאת: בארי חמיש 

 Konos Publishing 03 5569991
site: http://chamish.tsedek.com

בארי חמיש הינו חוקר "קנוניות" ופרשן ישראלי שנוי במחלוקת, שככל הנראה צבר אהדה יותר גדולה ברשת האינטרנט מאשר
במדינתו, למרות שהוא מבטיח לנו שזה עומד להשתנות... בשנים האחרונות הוא מתמיד במאמצים לשכנע בקיומה של עלילה

חלופית מאחורי ההתנקשות בחייו של יצחק רבין, והוא מכין תביעה לפתיחת חקירה מחודשת בנושא. 
זהו עניין מסוכן, משום שחמיש חורץ קביעות מרשיעות שאין קבוצה שלטת שתסכים להפצתן: לא המימסד הישראלי, לא בכירים

פלסטיניים מסויימים, לא הוותיקן, לא שכבות העילית בארה"ב ובאירופה (במיוחד לא אישי מפתח ב"קבוצת בילדרברג" וב"מועצה
לקשרי חוץ", אליהם מתייחס חמיש כאל "משחיתי האומה היהודית"). וכמובן שלא ה-CIA, שכן מממצאיו הנרחבים של חמיש עולה

כי סוכנות הביון האמריקנית, במזימה משותפת עם השב"כ הישראלי, אימנה צלפים מאש"פ שיעדיהם היו לא רק מחבלי חמאס
וג'יהאד אסלאמי, אלא גם פוליטיקאים ואזרחים ישראלים. 

לחמיש יש הרבה תגליות מהממות, ובנימה שהיא לרוב קשה וחריפה, הוא מתאר תרחישים מכוערים. הוא אינו מפגין אהדה לערבים
הפלסטינאים או למניעיהם, ובהחלט לא לאש"פ, אותו הוא מאשים בקיום חפירות מתחת להר-הבית במטרה לגלות דרכים כיצד

לסחוט את הוותיקן ולצבור יתרונות בזירה הדיפלומטית העולמית. אגב, לא רק אש"פ: נראה כי גם מסדר "אבירי המקדש" מנסה
לאשש טענות בעלות במתחם הקדוש. לחמיש ישנם סיפורי זוועה על ה"כנופיה הנסתרת של שליטים אמריקאים ואירופאים המנהלת

מצוד אחר ישראל". לדבריו, ישנם יותר נתיבים ב"מפת הדרכים" של המזרח התיכון ממה שנהוג לחשוב, והשלום איננו חלק מיומן
המסע. ספרו של חמיש יטריד לבטח אנשים רבים מכל הצדדים הנוגעים לעימות.
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 LIGHT MY FIRES by Barry Chamish

 ?How much lower can Israel sink without reaching the endless flames
Just before the opening of the Rabin Week commemoration ceremonies, an
Israeli court scared the willies out of the owners of Arutz Sheva, the hugely
popular voice of the religious community. The government had had enough

of this truth over the airwaves business and crushed the voice of half a
million people in one swift blow. And what a blow it must have been. Arutz

Sheva's owners didn't waste a breath after conviction dumping their
broadcast ship. Of course, final sentencing was postponed,awaiting the

 .correct actions undertaken by the beaten ownership of Arutz Sheva
A week later, Carmi Gillon, who plotted the Rabin assassination when he
was head of the Shabak, and plotted the Hebron massacre when he was

head of the Jewish department of the same Shabak, was elected new town
council head, like a mayor, of the Jerusalem satellite city of Mevaseret

 .Tzion. Half the vote went to a serial killer
Then the attorney general drops all charges against Ehud Barak for blatant
campaign fraud and ordered Ariel Sharon grilled for seven hours on similar

charges. And no matter how you read all this, it isn't good. Just forget the
subtleties and conclude that all our prime ministers are corrupt. Must be

 .something in the system
Of course, it's just as bad abroad, Arnold Son Of Nazi is elected and his

satanic buddies decide to burn down Southern California to celebrate. All
the fires there were started by arson. The only exception was the San Diego

blaze, which was supposedly ignited by a lost hunter. If I cared about
 .justice, I'd really take a close look at who this hunter is

This was coordinated, engineered arson. And something similar took place
in Israel on the day before Nov. 1/03, when the Rabin memorial rally was
scheduled at the square now named after him. It seems some really bad

people painted swastikas on the stone monument surrounding his eternal
 .flame just a few feet from where the rally was to be held

Oh, the significance, the significance. And the bad people sprayed awful
messages on the sacred stone like, "Kahane Lives." Why that must mean

 !those radical religious setllers did this to Rabin's sacred memory
And if that wasn't too much of an atrocity, another baddie tried to

extinguish Rabin's eternal flame with his spit. But thank goodness, he was
caught Enough is enough We all have to get to that rally and fight the
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caught. Enough is enough. We all have to get to that rally and fight the
 !religious, right wing settler fascists

Do you believe there are still Israelis who know the Shabak wasn't behind
this farce? But fewer every day. The day before the rally, the conservative
newspaper Makor Rishon published the results of a poll of its readership,

asking, "Do you believe in the conspiracy theory behind Rabin's murder?"
73% - yes, 27% - no. And don't think a whole lot of people didn't take note of

 .those numbers
Shimon Peres clearly didn't. At the rally, he incriminated himself, telling the
assembled that, "three bullets pierced Yitzhak Rabin." Yes, they did, but the

findings of the Shamgar Commission, which you accepted as Prime
Minister in 1996, concluded that Rabin was shot twice. So go explain that

 .one away, Shimon
It's all so hideous that I'm going to fight back. Yesterday I went through
many hours of video that I've never utilized. On Thursday, Nov. 6, at the

Windmill Hotel in Jerusalem, is the fourth annual conference on the Rabin
 .Assassination. Call 050 205591 or write rb@rb.org.il, www.rb.org for details

This year I'm going to beef up my presentation. There will be additional
documents handed out and a half hour of never before presented video

 .clips
And I'm going to break my silence about someone who should be known. In

my book, Save Israel!, I claim that there was an eye-witness to the goings-
on at Ichilov Hospital. I wrote that he was a journalist who arrived at the
hospital before anyone else, hid in a ventilation closet, and watched the

shenanigans around Rabin. I hinted that this journalist later became allied
 .to a high-ranking political figure

Alright, I'm naming him: Aviv Bushinsky, the Voice Of Israel reporter who
later became Binyamin Netanyahu's press spokesman. This is a fact that

 .has come from the highest authority. For now, I won't name him
Aviv Bushinsky witnessed what happened at Ichilov Hospital and he could

solve the murder if he chose to. The country is sinking fast Aviv, we're
burning alive; maybe it's time you told all of us what you saw at Ichilov

.Hospital way back on November the fourth of 1995

end

If anyone thought that my idea of giving my new Hebrew book to **
influential Israelis to change public opinion was half-baked; have I got a

surprise for you. Jim and Betty Searcy have been the driving source
powering this idea. Their radio listeners have sent dozens of $20 bills and

 .I've been handing out books. Now look at the effect
I chose to give out a copy to a group of Nahal, left wing, infantry officers.

Within a week the book was read and one of the officers posted a question
on the IDF-Radio website: Could I Be Right? Within a day there were 5

 .pages of replies and over 600 viewers. Right in the heart of the IDF
I gave books to such a wide variety of people, I'm not sure who pulled this

off. My Hebrew Rabin site at http://chamish.tsedek.com was listed by the
country's prime web engine, Nana. Yesterday, the site received over 1,400

 .hits
Jim and his people really are making a difference. If you want to join them,

e-mail me at chamish@netvision.net.il That's also the address to order Save
 .Israel! and my other books, including Who Murdered Yitzhak Rabin

:Or send me $20 a book at

 Barry Chamish
 Nakhal Zohar 40/2

Modiin 71700 Israel

:Here are some good Rabin sites to spread around

http://thetruthonly.narod.ru/index.htm

www.pushhamburger.com/barry.htm

www.geocities.com/freepages4all/index.htm

We conclude with a remarkable document compiled by my brilliant
webmaster Michael Fridrich. No matter how I tried, I could not involve my

English readers. Michael has gathered the testimonies of policemen at the
scene of Rabin's shooting by Amir. ALL of them thought Amir's shots were

"caps," "firecrackers," "blanks," "not real" etc. Not a policeman believed he
.heard actual gunshots

Even more remarkable was Amir's reaction to being arrested. He told the
police he was working with them and even said he was an undercover

policeman. He expressed great surprise that he was arrested, reacting,
"Why are you putting handcuffs on me? I did what I was supposed to, now

".you do your duty

.Hebrew readers, open the attachment, copy, paste and send widely

http://chamish.tsedek.com
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סקופ טרי טרי, מברי חמיש; תאמינו או לא. 

לק"י
אגב, עד היום לא נתפש האיש בשקר או אפילו בטעות גדולה, אלא רק באי-דיוקים

מינוריים. בבקשה:

 RABIN CONFERENCE by Barry
Chamish

 It is Nov. 4, 2003, the eighth anniversary of the murder of Yitzhak
.Rabin. So it is only fitting that I reveal something very, very important

 Avishai Raviv had a direct superior officer in the Jewish Department
of the Shabak. He ran Raviv and Raviv obeyed his orders. Thus, he ran

 Yigal
 Amir. He played a direct role in numerous crimes of incitement, including

what he thought was going to be an assassination attempt on Yitzhak
 .Rabin

He was the Shabak officer who arranged that Amir shot blank bullets at
.Rabin

 After the unexpected real murder of Rabin, this officer came under
 such heavy threats to his mortality that he ran away to the hinterlands of
 America. There he recorded all his memories on tape and sealed them in

envelopes. They are sitting in the offices of unnamed attorneys. The
 Shabak

 knows if any harm comes to him, it will boomerang back to them. He feels
.safe and is now living in Israel again
.Find him. His name is Beno Shalom

**

 For those who can come to the Rabin conference in Jerusalem, I will
 be showing 30 minutes of film never before presented publicly. You will

 witness for the first time, Yigal Amir telling his police interrogator that
 Avishai Raviv came to the rally with a gun full of blank bullets and that

 he was the victim of a high-level conspiracy ending with Shimon Peres. If
.you make it the conference, you will witness history this year
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FALLEN AND FELLED FOR GENEVA by Barry Chamish

The conversation began, "I've been putting this off, now I think it's time
".we met

"?About what"
About soldiers being murdered in the IDF. I'm a soldier who knows"

".things you should know
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The next day, the soldier took a long detour to meet me. For the time
being, the only description I'll give is that he is middle-aged. He

.immediately established his credentials through Mossad name dropping
The people who I want to read you will get the message if you precede"
my information with these two facts. The Mossad recruits hitmen from

amongst criminals. One who is doing deep penance is Rabbi Emmanuel
Paz of Bet Shemesh, who once operated in Europe. Another European

officer was the late Fischel Skornik. He told me how we bungled the
rescue of Ron Arad not long after he was captured in Lebanon. The

Mossad set up a channel between the Spanish Mafia and their
counterparts in Lebanon to buy Arad's freedom. The operation was

succeeding but it fell apart when the Mossad negotiator wasn't satisfied
 .with his cut of the operation

".That should be enough to establish myself where I want to be heard"
.The soldier requested a cigarette, sat up and got to the point

Remember what happened in Netzarim last October 26? Three soldiers"
were murdered by a terrorist in their barracks. Two were young women,

one an eighteen year old male. They were disarmed and left helpless the
day of the attack. It was done to make certain they couldn't defend

themselves. They were murdered in an operation aimed at disbanding
.Netzarim right after this Geneva Accord is signed

The operation was sloppy but they got away with it. The excuses given"
for disarming the soldiers were ridiculous. The base had run out of

funds to supply weapons to the girls and the guy was being transferred
for trial so his weapon was removed. The IDF is not running out of
automatic weapons and no soldier is allowed to be in a Gaza base

 .unarmed
Then came the immediate calls to disband Netzarim in the media"

because it's too dangerous for our soldiers to serve there. It is if they're
being knocked off by the same army they are serving in. The public
debate was prepared before the soldiers were murdered. And they

weren't the only ones murdered from within the IDF to remove
.settlements

Just off the top of my head, in the last half year or so you had the two"
soldiers killed near Efrat by an IDF helicopter and the Hebron reserve

soldier murdered on the way back from a Shabak interrogation in
.Jerusalem

The Efrat operation worked like this. One of the soldiers, I recall his"
name being Ben Yosef, was an activist behind the building of outposts

outside Efrat. His father is a lawyer viewed as an anti-peace
troublemaker as well. It was like getting rid of two troublesome birds
with one missile. An order was issued to look out for terrorists in IDF
uniforms driving a civilan vehicle in the Efrat area. The Air Force was
informed that the terrorists were spotted and ordered to blow up their

car. The pilot didn't know he was murdering Jews in a covert operation
against the settlers. The two killed were not in uniform and their car had

a bright insignia on it identifying it as an IDF security vehicle. We don't
.make mistakes like that

Then there was the Hebron reserve soldier active in the building of the"
Hill 17 outpost outside Hebron. He was taken to Shabak headquarters in

Jerusalem for interrogation. On the way home he was shot dead between
the eyes. That's not terrorism, that's a hit. His wife delayed his funeral

.for two days so his body could be examined
There is a hit squad in the IDF murdering soldiers who don't like their"

"peace" plans. To get Beilin's Geneva atrocity through, they are
murdering soldiers actively protesting it and ordinary soldiers who can

.rile public opinion against serving in Yesha
I did some checking on Beilin's IDF service. He was a messenger"

carrying secret communications codes for approval between high-
ranking officers. That's all he was, a clerk. And no one would have

anything to do with him. He was an outcast in his unit and other soldiers
wondered if he wasn't photocopying those codes before they got to their

destination. And this IDF pariah wouldn't mind it one bit if there was a
murder rampage in the army aimed at getting his diplomacy through. But

I strongly doubt he's giving the orders. To find out who is behind this
slaughter, you have to follow the millions of dollars being funneled to

.him and trace which officers are getting a piece of the cake
The murders in Netzarim are just stage one of Beilin's plan to destroy"

the settlements. Netzarim was chosen as the precedent. The government
already has a block of land in the Negev all ready for Netzarim's

evacuation and replacement. After that operation is completed, the same
thing will be repeated with all the targeted settlements and who knows

how many soldiers will be murdered until the rest of Yesha is
evacuated? This Geneva Accord is being run by criminals and they

couldn't care less how many young Jews are eliminated until they get
".their way

**

The very same day this soldier arrived, I received a phone call from
Eitan, a Tel Aviv illustrator who sends his powerful protest images to the
nation via his fax machine. He reported, "My apartment was broken into

last night. I have a steel security door; the neighborhood thieves
wouldn't have been able to negotiate it. Whoever did break in took only

two things, my faxes and a butcher's knife from the kitchen. I got the
".message

Of the forces behind Geneva, a correspondent sums up the four Shabak
heads who told Yediot Achronot why Israel must go to war against

Yesha, the day before Beilin's propaganda appeared in every mailbox in
Israel. And yes, who gave him the Post Office's complete address book

?of Israeli homes, which is supposed to be protected

:A correspondent writes
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:A correspondent writes
As to the four ex-GSS directors who pulled their collective moral weight"

behind the Geneva treaty in Yediot Achronot - well, who are these
 ?bastions of Israeli high moral ground

Avraham Shalom - in charge of the service during the Bus 300 affair. **
After executing the two terrorists caught alive, he co-ordinated the

protracted misleading of two inquiry commissions as well as the entire
office of the Attorney General and fabricated the evidence that initially

framed General Itzik Mordechai as the high ranking officer who killed the
prisoners. It was during that time that the GSS came nearest to an inner
rebellion by senior officers who eventually forced Shalom to resign. It's
worth recalling that three prime ministers - Peres in a rotation coalition

with Shamir and Rabin, then Defence Minister - all tried to hush the affair
 .and help Shalom survive

Yaakov Peri - the genius who recruited Avishai Raviv into the service. **
Enough said. He was supposed to oversee his successor's actions for

six months but the staff meetings never happened. It was during his
tenure that the Mearat Machpela/Tomb of the Fathers massacre took

 .place
Carmi Gillon - Peri's illustrious successor. Rabin never wanted him as **

GSS director and only accepted him on condition that Peri supervised
his moves for 6 months. Gillon never showed up at meetings. Rabin paid
for that. After resigning Gillon was appointed director of the Peres Peace

Center and later Israel's ambassador to Denmark - both appointments
courtesy of Peres. Presently elected as mayor of Mevaseret Zion near

 ....Jerusalem. Watch out, it's too close to Mearat Hamachpela
Ami Ayalon - ex-Navy commander whose own agenda is tied up in his **

 .joint manifesto with Sari Nusseibeh
So these are the four musketeers. If our future lies in their far-reaching

"?vision, who needs enemies

?And who else is behind Geneva, but the eminent crook, Stephen Cohen

However, one of the architects of the Geneva Initiative, Dr. Stephen"
 ,Cohen

introducing himself as a paid advisor to the US State Department, spoke
 at

a conference of the Brit Tzedek V'Shalom conference in Boston on
 ,November 19th

 in which he stated that the funder of the Geneva Iniative was the Swiss
Government. Cohen stated in answer to a question in the audience that

 he did
".not know of any major Jewish contributors to the Geneva Initiative

Shall we recall who this criminal is? Remember the Ginosar scandal of
March '02? Former GSS deputy head Yossi Ginosar arranged the illegal
transfer of $300 million stolen by Yasir Arafat from the PA's treasury to
Swiss bank accounts. Along the way, numerous straw companies were

created to blur the money trail. And who was chosen to be CEO of these
companies? Why Dr. Stephen Cohen. When former Utah Congressman

Wayne Owens threatened to expose Cohen and Ginsosar, he was
.murdered and his body was thrown on a Tel Aviv beach

:One correspondent discovered the coverup of Cohen's felonies

 In my frustration I decided to check out Wayne Owens"
peace center site. www.centerpeace.org

 They had decided to revamp their site. Well, the new
 version is up and guess what? They seem to have purged

 any reference to Stephen P. Cohen. Remember the Yossi
 Ginossar henchman? "I had nothing to do with the

".missing millions
 Well their newsletters and conferences were full of

 Stephen Cohen, and now all that stuff is off the
 website. (However the pages are still there with the

.(info on their webserver
 You would never know that Cohen had anything to do

".with the center

:And the murders in the IDF continue apace. Here are the latest

Nov-28-03 / 3 Kislev 5764 13:15

Yomam Commander Seriously Injured in Motor Vehicle Accident"
(IsraelNN.com) The commander of the Israel Police Yomam counter-

terrorism commando unit was seriously injured in a motor vehicle
accident this morning near Ma’agen Michael, on the Coastal Road. He

.was injured after stopping to assist the victims of an accident

The name of the officer is not permitted for release. He remains in
.serious/stable condition in Hadera’s Hillel Yafeh Hospital

The commander was responding to his base after he was notified that
another officer of the unit was killed in a pre-dawn motor vehicle

".accident on the Ayalon Highway

The soldier made one last remark: "I don't understand. Where are the
?families of these soldiers

Where are the IDF officers who know about the hit squad? Is everyone
so frightened and intimidated that they'll let the state die, soldier by

"?soldier

end

In response to me last sendout, numerous people supplied vital
i f ti b t thi k' t i t f d t bli h ll b t

http://www.centerpeace.org/
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information but this week's report is too focused to publish all but one.
:The Pike, three wars letter, received poweful affirmation

The Chofetz Chiam also makes reference to three world wars. Here is a"
.quote along with a primary reference source

I heard in London from the holy Rabbi Elchanan Wasserman, quoting the
Chofetz Chaim, that Chazal say the war of Gog and Magog will be

threefold. After the First World War, the Chofetz Chaim said that this was
the first battle of Gog and Magog, and in about twenty-five years (1942)

there would be a second world war, which would make the first one
seem insignificant, and then there would be a third battle ... Rav

Elchanan concluded that one must suffer the pangs of Moshiach, but the
perhaps he will beקwise man will quietly prepare himself during that time

worthy of seeing the comforting of Tzion and Yerushalayim." (Leiv
".(Eliyahu, Shemos, page 172

**

This the commercial part. Delete from here if you don't want it as part of
the article. Just know, if I don't add it, I can't afford to keep on writing

.these articles

For those wonderful people who sent me $20 a book to distribute them
free to influential Israelis, last week's recipients include Netanyahu's

brother-in-lw Hagai Ben Artsi, Manhigut leader Moshe Feiglin and the
editor of the Haredi weekly, BaKehila. Watch how your contributions

.spread the truth throughout the land in the upcoming holiday

And what could possibly be a more memorable Hannuka or Christmas
present than a gift package of my books, signed each one to your

?friends or family

I have to request $25 for Save Israel because it's 384 pages in length and
that costs me a ton to print and ship. But thanks to a wonderful printer,

Israel Cohen, who agreed to reprint my other three books for cost, I can
.offer all of them together for $25

:Wouldn't the books

Who Murdered Yitzhak Rabin
The Last Days Of Israel - Israeli Edition

Israel Betrayed

?be an unforgettable holiday gift

 If you want to order them, e-mail me at chamish@netvision.net.il
:And to get those books donated to the skeptics of Israel

Barry Chamish
Nakhal Zohar 40/2

Modiin 71700 Israel

And do remind your Hebrew reading friends to visit:
http://chamish.tsedek.com

:And your English-reading friends

http://thetruthonly.narod.ru/index.htm

www.pushhamburger.com/barry.htm

www.geocities.com/freepages4all/index.htm
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Being the 40th anniversary of the JFK assassination, the media was
filled with revelations about the conspiracy behind the murder. But

none was so impressive as the History Channel which broadcast a 12
hour marathon of new revelations. Lest anyone claim that the Kennedy

assassination remains unsolved, the Discovery Channel did a superb
job of presenting the solutions all the way to naming the hitman who

.murdered the President
New witnesses finally speaking out included Lyndon Johnson's lawyer
and his mistress, who provided eye-witness testimony that LBJ played

a central role in the murder, and Lee Oswald's mistress, Judith Baker,
who exposed his life just before the assassination. Oswald was a gofer

for a biological warfare project aimed at murdering Castro through
cancer and Ms. Baker was a scientist concocting the deadly

.compounds
Impressive also was the research of Steve Rovel, who tracked down

the three Corsican hitmen hired by the American mafia to do the
shooting. The explosive bullet which felled Kennedy came from the

.rifle of a hired gun named Lucien Sarti
The parallels to the Rabin assassination were well beyond

.coincidental. A simple equation sums them up: LBJ = Shimon Peres
Kennedy intended to put an end to American involvement in Viet Nam.

Rabin intended to put an end to Israeli involvement in the Oslo war
process. Johnson and Peres turned to the pro-war factions to pave

.their roads to the top
Amir went to the Soviet Union for five months on behalf of the Israeli

secret services, the Shabak, while Oswald sojourned in the Soviet
Union for the CIA. Both returned and became agents provocateur,

pretending to be the opposite of what they were doing. Oswald was in
the middle of a plot to murder Castro, while his public persona was

that of the pro-Castro sole leader of the Fair Play For Cuba Committee,
a CIA front. Amir pretended to be the social organizer of the right wing

Eyal organization, a Shabak front, while he was actually working to
.wreck the nationalist Right from within

And it only took forty years for the inside eye-witnesses to the
Kennedy assassination to speak out. Four decades ago, the majority of
Americans referred to the brave researchers as "conspiracy nuts" and

.the like and now we know they were right; right from the beginning
By my estimations, the truth of the Rabin murder will be out by the

tenth anniversary of the assassination in two years. However, it may
well take forty years before the Jews finally absorb and accept the

grand, shall we call it illuminatti, plan against Israel and the Jewish
people. But it will have to come out because, as one of the Kennedy

researchers observed, if you build a nation on a false foundation, just
.like a building constructed the same way, it will crumble

The reaction to my previous missive was quite international. I quoted a
letter from a grandmaster of American freemasonry, Albert Pike, written

in 1871, outlining a plan for three world wars to be fought in the
twentieth century. Numerous people wrote asking how, in 1871, Pike
could have used terms like Zionism, Nazism and Fascism when they

didn't exist then. The only answer is
that there was a master plan aimed ultimately at the destruction of the

:Jews. Some readers agreed that such a master plan exists

:From a reader in Canada
Did you know that the bones of Albert Pike are mortared into the back

wall of the House of the Temple (Scottish Rite HQ in Washington just
 ?(north of the White House

This was confirmed for me by the archivist there. Pike was also the
financial officer for the KKK in Arkansas and would regularly preside at

orgies in the woods around Little Rock seated nude on a throne in the
shape of a giant phallus and surrounded by a gang of prostitutes

where he'd hold court, often falling into a drunken stupor after days of
.debauch

:From Australia
When Pike speaks of the destruction of Zionism and Islam, this doesn't
necessarily refer to the destruction of Israel per se or Judaisim. Rather,
 .of the ideology of "Zionism" which first established modern day Israel
 It is this ideology which brought birth to the concept of living in Israel

and casting off the yoke of Judaism which will be destroyed. It is the
 left

wing mentality of living in Israel yet being like the other nations, an
 "Am

 Hofshi" (free of the mitzvot) that will be destroyed, this is the true old
 -school of Zionism. Likewise Islam which all can see as an evil, blood

thirsty, world domineering, oppressive religion which will be destroyed.
 Pike never said Israel and Islam, or Judaisim and Islam, rather he said

.Zionism and Islam will be annihilated

Now the skeptics. Their objection is that the sole source for the Pike
letter is Canadian army colonel Robert Guy Carr. In the late '40s,

Commander Carr wrote two books exposing the New World Order plot,
Red Flags Over America, and Pawns In The Game. Someone

somewhere decided the material was too explosive to be read by the
public, so the Canadian government confiscated every copy it could
gets its hands on. That is rather drastic treatment for wrongheaded

thinking. Say Carr forged the letter, that would explain away the
predictions of the first two world wars, but in 1949 even Carr would

have had trouble imagining a third war resulting in the mutual
.annihilation of Israel and Islam

One Jerusalem correspondent felt the issue was important enough to
phone me with information. Carr was not the sole source of the Pike

:letter
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:letter

Concerning the letter of Albert Pike-I read about it only from one book
without mention of Carr. Its name is "Final Warning. A History of The
New World Order"-by David Allen Rivera. It was published in 1994 by

"Rivera Enterprises, David Allen Rivera, P.O.Box 10524, Harrisburg, Pa.
.17105-0524, USA

But the Tel Aviv-based editor of www.israelinsider.com tracked down
 some commentary that

:puts the authenticity of the Pike letter at great risk

Another part of this letter was discovered in 1949, which graphically"
outlined plans for three world wars and at least two revolutions.... For a

short time, this letter, had been on display in the British Museum
Library in London. Some researchers believe the second letter to be
fraudulent, and had been written much later than the first part, since

the word "Fascism" was not used until 1921, and the Arab/Jewish
 .problem did not exist until after the 1917 Balfour Declaration

http://user.pa.net/~drivera/13leadership.htm

I have no idea why this issue was worth still another call, but longtime
friend and reader Stephen Spencer phoned from New York to inform

me that he is leaning towards the forgery camp. He tracked down a
long list of commentaries that outline the debate well. He stressed that
the debunkers are mostly masons themselves but he does see validity

:in their claims. Scroll down for the full scope of the argument

http://www.tribulationalinstitute.com/chapter_three.htm
John Quincy Adams wrote three letters to Colonel William L. Stone

giving details of the charges. The information contained in these letters
is credited with winning John Adams (his father) the presidency. The

existence of these letters was first brought to the public's attention by
Commander William Guy Carr in his book, Pawns In The Game. Until
recently they were in the Rittenburg Square Library in Philadelphia.

.They have now mysteriously vanished

..Like the 3 World Wars, this is all over the Web

So far, I have not found a Rittenburg Square Library in Philiadelphia, or
..even a Rittenburg Square

.There could be some sort of name change, but this is very curious

DEBUNKERS - GENERALLY PRO-MASON

http://www.masonicinfo.com/taxil.htm
 http://www.masonicinfo.com/bibledef.htm

(btw, Cathy Burns may be a good person to check)

http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/carr.html
William Guy Carr repeats the Lies

Carr purports to quote Pike's August 15, 1871 alleged correspondence"
.in the British Museum Library but neglects to provide citation

 http://www.masonicfax.com/world-wars.htm
for some reason this debunking site fast-forwards to Des Griffin,)

(skipping Carr

Pike wrote another letter to Mazzini in August of 1871 in which he said
that three world wars would prepare the world for the New World

 :Order
In the third world war we shall unleash the Nihilist and atheists, and

shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will
show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of

savagery and the most bloody turmoil. <snip> Des Griffin, Fourth Reich
(of the Rich 71-72 (1989

This story came from a book "La Femme et l'enfant dans la Franc- .3
Maconnerie Universelle" which was associated with Lady

Queenborough. This is the very same book that promoted the Leo Taxil
.Hoax

===============
MISCELLANEOUS

http://www.biblebelievers.org.au/pawns.htm
Pawns in the Game - Chapter 16

http://www.cuttingedge.org/news/n1015.html
This information is taken from a book from a former Luciferian)

Illuminist, Doc Marquis. His book is "Secrets of the Illuminati" and
.(reveals much formerly hidden detail known only to Illuminists

The secret Pike plan to control the world foresaw the need for three
[.world wars

This is 1994 .. Don Marquis was docmarquispubs@hotmail.com
Here is anti-Marquis http://www.witchvox.com/whs/kerr_marquis_1a.html by a

witch group

http://globalresearch.ca.myforums.net/viewtopic.php?p=442
Some discussion and links on an email thread -- note the Mazzini links

including Mazzini and the Secret Societes- The Making of a Myth

(http://www.barruel.com/fraternite-de-la-mort.html (translated from Italian
This masonic action plan revealed word for word the manner of acting

in order to impose a universal dictatorship under cover of "world
government." This letter, exchanged between two freemasons

riens, Albert Pike and G Mazzini, is drawn from the work whoseיLucif
cover is located in the margin: The hidden face of the modern History -

http://www.israelinsider.com/
http://user.pa.net/~drivera/13leadership.htm
http://www.tribulationalinstitute.com/chapter_three.htm
http://www.masonicinfo.com/taxil.htm
http://www.masonicinfo.com/bibledef.htm
http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/carr.html
http://www.masonicfax.com/world-wars.htm
http://www.biblebelievers.org.au/pawns.htm
http://www.cuttingedge.org/news/n1015.html
mailto:docmarquispubs@hotmail.com
http://www.witchvox.com/whs/kerr_marquis_1a.html
http://globalresearch.ca.myforums.net/viewtopic.php?p=442
http://www.barruel.com/fraternite-de-la-mort.html
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cover is located in the margin: The hidden face of the modern History -
Jean Lombard pages 553 - 554, who quotes an English historian,

William Guy Carr and his book entitled "Pawns in the game", 1967. To
read the page of the book of Jean Lombard, click on = >

http://www.dipmat.unipg.it/~bartocci/pike2.htm

So let us enter the fray with other relevant issues. I will not swear by
the authenticity of the Pike letter but insist there is more than enough

evidence of evil outsiders belonging to rotten secret societies who
infiltrated early Zionism helping to create a state in their image, which
they are now in the process of destroying. Let us begin with an article

:that appeared last week on the front page of the Jerusalem Post

GENEVA pact gives PA access to German Colony

Residents of Jerusalem's German Colony who received copies of the
Geneva Initiative in their mailboxes on Sunday were surprised to learm

.that the plan would give Palestinians access to their own backyards

In its section on Jerusalem, the plan says that in return for Jews being
given access to the Mount Of Olives, the Palestinians will be given

.access to the Templar Cemetery on Emek Refaim Street

The Templars were members of a Christian sect who were expelled
from the Lutheran Church in 1858. They established a colony in

Jerusalem in 1873. During World War II, many of the Templars joined
the Nazi Party. The British repatriated some of them to Germany and

,deported the rest to Australia

Templars founder Christoff Hoffmann is buried in the cemetery along
with Templar families who regarded Jerusalem as their home for more

.than half a century

When the clause on the cemetery was raised in a forum on the Geneva
Initiative, initiators of the plan would not explain why the cemetery was

selected for Palestinian access. Israeli and Palestinian signatories of
the deal have had a difficult time explaining it when asked about it for

.the past week

Here is a hint of who was really behind Yossi Beilin's funding; Knights
Templar allied with the PLO, doing what they can to keep Jews from

.controlling the graveyard where their leader is buried
What do we know about the Templars? A reader from Canada pitched

:in with a partial answer

The Assassins, as well as a society called The Order of Lady of Sion
appeared at the same time around 1090 AD. Out of The Order of Lady
of Sion came Notre Dame de Sion and five out of nine of the founders

of the KNIGHTS TEMPLAR came from this order. The Templars and
Assassins had interlocking affairs and philosophies. They also had

ongoing fights as well as commercial dealings. The Templars
pronounced vows to poverty and in the meantime amassed great

fortunes for the church (really themselves), and were responsible for
financing the Crusades and other bloody religious wars. They were

also some of the first to set up banks in Jerusalem. These were Temple
Banks which occasionally were raided for their gold. This forced the

Templars to develop branch banking, or, putting your money in several
places so it doesn't all get taken at once. This is where the idea of a
central bank and it's local branches comes from, which became the

model for banking in Europe and America. The Knights Tem plar
became more popular when they were exposed in the fourteenth

century and banished by the king. Jacques de Moley was burned at the
stake for being a homosexual and a heretic. A portion of the Templar's
wealth was seized by the king and handed over to their sister society,

called the Knights Hospitalers, who were a branch of the Templars
responsible for medical facilities in the kingdom. There is evidence to

suggest that the Templars may have carried themselves on as the
Rosicrucians for the next couple of centuries. This really doesn't

matter too much, though, because all of these orders or secret
societies are offshoots of other ones. They are all Masonic in nature

.because of the nature of the information which they possess

Where so the leaders of the Templars, Nazis and Masons gather for fun,
which in their view means spreading planetary misery? Why at the

meetings of the Bilderberg Group, founded in 1954 by the Nazi Prince
.of Holland, Bernard

And guess who has owned the Jerusalem Post for over a decade,
Conrad Black of the Bilderbergers. That ended last week when the

board of thew Hollinger Corporation threw Black out for massive
embezzlement. Still, if you wonder why the Jerusalem Post offers such

:superficial reporting, consider its past master

Swapping school tie for tin hats
Luckily, Lord Black later found the brotherhood that he missed at

school among the shadowy world of the Bilderberg group, the cabal of
powerful global influentials so beloved of conspiracy theorists. "Not

having very satisfactory recollections of schooldays, nor being a very
enthusiastic or observant university alumnus, Bilderberg has been the

closest I have known to that sort of camaraderie," he said in his 1993
.autobiography, A Life in Progress

We conclude with le piece de resistence. For the past eight or nine
years, I have known the Supreme Court Of Israel headquarters in

Jerusalem was built as a celebration of freemasonry. The first person I
know who did extensive research on the subject was Hanan

http://www.dipmat.unipg.it/~bartocci/pike2.htm
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know who did extensive research on the subject was Hanan
.Naimanson

Last week, Jerry Golden released his own research on the building and
he did an excellent job. Hoewever when I wrote to congratulate him, I

informed him I was also aware of the facts through Naimonson's
research. He phoned me in a huff believing I had implied that he took

Naimonson's work. That thought never crossed my mind, not even for
.a second. In fact, my feelings were clear: Well Done Jerry Golden

Deeply impressed with Jerry's effort, I tested it on a few of my Jewish
correspondents to gauge their reactions before I released it to my

whole list. One haredi reader was insulted that I sent him messianic
Christian material, while another replied asking, "Why is it the

"?Christians do the important research and not us
To which I have no easy answers. Jewish and agnostic readers, view
the next site while filtering its ideology out. Christian readers, it's in

your language. But everyone who cares about Israel's survival, read it
in your own way. This is proof that Carr was right, whether the Pike

.letter is authentic or not

http://www.thegoldenreport.com/articles.asp?id=00180

end

This the commercial part. Delete from here if you don't want it as part
of the article. Just know, if I don't add it, I can't afford to keep on

.writing these articles

For those wonderful people who sent me $20 a book to distribute them
free to influential Israelis, last week's recipients include Rabbi Herbst

of Har Nof, Rabin's aide for 14 years, now a real estate agent in Modiin
and a group of Petch Tikve film students. They now are producing a
film about the Rabin murder to be presented at several student film

festivals this Hannuka. Watch how your contributions spread the truth
.throughout the land in the upcoming holiday

And what could possibly be a more memorable Hannuka or Christmas
present than a gift package of my books, signed each one to your

?friends or family

I have to request $25 for Save Israel because it's 384 pages in length
and that costs me a ton to print and ship. But thanks to a wonderful

printer, Israel Cohen, who agreed to reprint my other three books for
.cost, I can offer all of them for $25

:Wouldn't the books

Who Murdered Yitzhak Rabin
The Last Days Of Israel - Israeli Edition

Israel Betrayed

?be an unforgettable holiday gift

 If you want to order them, e-mail me at chamish@netvision.net.il
:And to get those books donated to the skeptics of Israel

Barry Chamish
Nakhal Zohar 40/2

Modiin 71700 Israel

And do remind your Hebrew reading friends to visit:
http://chamish.tsedek.com
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OLMERT AND THE FINE ART OF MANIPULATION
by Barry Chamish
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The globalists prefer democracies over tyrannies because the former are so
much easier to manipulate to their will. Take those recent Southern California
fires, all started by escaped arsons working in well planned coordination. Not

two months after the last flames are doused, Pres. Bush introduces a new
forestry bill designed to prevent future fires by handing chopping privileges

over every acre of the nation's woodlands to the logging industry in perpetuity.
All it cost was a few thousand homes to conjure up the hellish images needed to

 .push the bill through
Michael Jackson is busted on child molestation charges and not three weeks

later comes the announcement that a new anti-pedophilic surveillance system
will be introduced to the playgrounds and schools of America, the value of

which will likely exceed the logging windfall, plus the added bonus of a national
.consensus in favor of every neighborhood being watched

With Saddam's fall, the Iraqis have traded in one dictatorship for another, more
subtle one. Spreading democracy means spreading tyranny. Bending a people's

will becomes so much simpler when the facade of freedom is instated. Take a
.look what's been happening lately in Israel

The globalists are united in arranging Israel's demise and are busy reducing the
country to undefendable borders. Are they ever busy! Most Israelis see the

Beilin Geneva Accord as basically harmless, when it should be viewed as
basically treasonous. Admittedly, the thought did cross a few minds that since

the money behind it was European, they were being manipulated by foreigners.
But no one uttered a peep when the front man for this funding was announced

as one Alexis Keller, who funneled his father Pierre's fortune at Beilin. Papa
Keller is VP of the International Red Cross of Holocaust ignoral fame and which

singles out Israel for membership refusal. Nor did many understand the
significance of Colin Powell of the Council On Foreign Relations inviting Beilin

.to his office to discuss his "useful" initiative
The Geneva signing was a publicity stunt coordinated with the highest ranks of
the Israeli government and media to fool the Jews out of their homes in Judea,

Samaria and Gaza. Just previous to it was the murder of three disarmed
soldiers, two of them young girls, in Netzarim, preparing the ground for the

withdrawal from the village, but what interests us now are the days following the
Geneva performance. Here are a number of incidents, seemingly unrelated, but

:they are not

A 90 year old former hack Jerusalem Post TV writer named Philip Gillon dies *
and Haaretz devotes a page to his removal from our midst. To give you an idea

of what a despicable character he was; when the soldiers' vote of 1984
prevented a Labor victory, he wrote that his fondest wish was to see them all die

in battle. The page consisted of two eulogies. One was written by Jerrold
Kessel, CNN's Israel correspondent, yes the selfsame CNN founded by Ted

Turner of the CFR, and other was written by P. Gillon's nephew Carmi Gillon; yes
the selfsame former head of the Shabak and it's Jewish department, responsible

for innumerable crimes including the Hebron massacre of 1994 and the Rabin
assassination, which he planned with Shimon Peres. In his self-serving little

piece of mind-twisting, he wrote that he had some personal problems with uncle
.Philip, who was just too left-wing for his tastes

If the irony of Gillon's parting words to his uncle were lost on the readers of *
Haaretz, the events surrounding another character in the Rabin assassination

shouldn't have been. Dr. Yehuda Hiss was the pathologist who changed Rabin's
wounds for the public. He also steals body parts from fallen soldiers, hapless

tourists, and whoever goes near his scalpel. But these crimes didn't bother
attorney general Elyakim Rubinstein who ruled that the Hiss crimes weren't

worthy of prosecution. And not one editorial in the Israeli mainstream media
condemned this ugly aberration of basic justice. The globalists know if the

Rabin murder truth ever gets out, their primary agents in the Israeli government,
those who brought us the joys of Oslo, will fall like kingpins and take their Oslos

and roadmaps down with them. Media and court manipulation are the primary
defences, but co-opting those who once fought to have the facts exposed is

.useful as well, as we shall soon see
After shutting down the popular radio voice of the Resistance, Arutz Sheva, *
the Shabak started rounding up those pesky local leaders who were likely to

organize the fight against withdrawal. Fourteen innocent men have been
 arrested without charge, and placed in intolerable

prison conditions under an obscure but highly exploited procedure known as
administrative detention. The most highly publicized case is that of Noam

Federman, who is now a cause celebre in certain rightist circles. However, more
than a few clear thinkers smell a rat here. The well publicized appalling state of

Federman's incarceration is just too obvious. It serves the timely purpose of
scaring away other protesters from public activity opposing the upcoming

.withdrawal
The climax of the manipulation were the announcements of the leaders of the *

Right that they favored withdrawal. Within two days of each other, Chief of Staff
Mofaz ordered the removal of three outposts to begin with, and PM Sharon
declared his unilateral withdrawal plan. But the greatest impact belongs to

former Jerusalem mayor and Likud stalwart, the Trade Minister Ehud Olmert. In
Stage One of his role, he agreed to specially label all products from beyond the

Green Line, so importers worldwide can have an easier time of boycotting them.
He may as well just have put a yellow Star Of David on the labels. Then, four

days after the Geneva ceremony, he declared his advocacy of a near complete
withdrawal from those places cited on the labels. AND the timing was not

coincidental. By the weekend, Yediot Achronot's poll now showed that over half
of Israelis favor withdrawal, with 58% favoring Netzarim first. This shattering

change of public perception proves how well coordinated manipulation
".succeeds in a "democracy

HOW THEY GOT TO OLMERT

Last night (14/12/03) I set my book table down at a rally against Olmert at the
Jerusalem Theatre. Olmert was being given a freedom award by the Israel Media

Watch, an act itself inconceivable enough to sow confusion. We now return
once again to that Rabin assassination, which must be kept under wraps at all

t
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.cost
The gentleman who handed Olmert his prize was Yisrael Medad, not long ago a

central figure in the battle to expose the events leading up to the murder of
Rabin. In the months leading up to the assassination, the government-owned

Channel One tv channel, its head Moti Kirschenbaum and a director Eitan Oren,
staged two reports of a dangerous hyper-radical organization called Eyal, whose

most prominent and only leaders were Avishai Raviv and Yigal Amir, both
Shabak agents provocateur. Medad led the battle to expose this piece of deadly
media manipulation, going so far as to submit a (losing) petition to the Supreme

 .Court to indict Kirschenbaum and Oren for fraud
Medad lives in those very territories which Olmert decided warranted special

labeling and had to be withdrawn from anyway. So why would he give his sworn
enemy a prize for media honesty? And there is more. An astute activist at the

rally, Gemma Blech informed me,"I attended Medad's lecture at the Ariel College
media conference last month. He went over some examples of media bias and

repression but didn't once mention the closure of Arutz Sheva. After his speech,
".I asked him why and he walked away from me without saying a word

The last person I would have suspected of such easy co-option would have
been Medad. That means that everyone is a candidate for it, including, certain

.members of the Yesha Council
The speakers at this rally, just didn't get it. They actually accused Olmert of

jumping ship for political advantage. Nothing more sinister than that. But Olmert
was blackmailed, or bribed, probably a combination of both and ordered to play

ball with disaster. Only one suspicious lady at the rally said so: "They got him
the same way they got Sharon, through his son. His second son Ariel is a

homosexual draft dodger who has more than enough scandalous behavior to
".hide

A good try but with Olmert, there is no need to go for his son. Olmert is a crook
and always has been. Allow me to present a few choice snippets from my book,

.(The Fall Of Israel (Canongate Publishers, Edinburgh 1992

pp. 44-45 - Olmert, one of the priciest lawyers in Israel, was accidentally
discovered to be one of the most unscrupulous also. !n 1987, police

investigating the files of the North American Bank, which was involved in an
embezzlement of at least $37 million, turned up some rather revealing

.information about Ehud
It seems Olmert had directed a client to the bank who deposited $1.6 million.

The client, according to Olmert's own explanation, was a criminal fighting
extradition charges and Olmert felt his money would be safe in this obscure

bank. And the bank appeared to be grateful for his patronage. Olmert was
rewarded with a $50,000 loan, not a penny of which was ever returned. Naturally,
such a classic case of corruption would be the end of Olmert's career anywhere

else. But in Israel he is considered a candidate for the leadership of the Likud
.sometime after the present generation burns out

pp. 284 - The Likud was smart enough to know that flouting the funding law too
openly would cause a backlash, so it created some straw companies and a

slush fund so that corporations could bypass the legal system...The people in
charge of Likud Party finances at the time were Ehud Olmert and his accountant

.Menachem Atzmon

pp.285-287 - The Likud pulled another rabbit out of its hat. Israeli law prohibits
individual party donations from exceeding $10,000, a sum most Israelis couldn't
amass anyway. The answer to its financial woes could be found in sympathetic

foreigners if a way around the restrictions could be found. The devious minds of
the Likud fundraising team came up with a beauty of a plan. It involved getting
foreign multi-millionaires to guarantee bank loans for the party. Now, let's say

the Likud couldn't repay the loans, well then, the guarantors would have to pay
the tab. And who better to put the plan in action than Ehud Olmert? In March

1991, Olmert flew to London and Zurich on "ministry business." The people he
met symbolize all the shady and rancid connections between the Israeli

government and money...In London Olmert met with Robert Maxwell and an
American magnate named Alan E. Kasaden. While in Zurich, Olmert met with

...Edmond Safra
Revelations of Olmert's secret life appeared in Haolam Hazeh on June 24, 1991,
and this episode epitomises all the dubious dealings American Jews innocently

support when they donate to the UJA. The Jewish Agency sold a losing real
estate company, Hachsharat Hayishuv to the Nimrodi family, of Iran Contra

fame, in 1988. Yaacov Nimrodi purchased the shares from Bank Leumi, which is
owned by the Jewish Agency, which funnels most American charitable

donations to Israel. By the mid-1980s, Agency chairman Arye Dulzin, had a tacit
agreement with Leumi chairman Ernst Yaphet. Yaphet agreed to let Dulzin do

what he wanted with Hachsharat Hayishuv if Dulzin gave Yaphet a free hand at
Leumi. Yaphet's hand stole $7.5 million from the bank and ran away to America

.with it
Now every crooked deal needs a great lawyer, and who negotiated this theft?
None other than Ehud Olmert. He arranged the sale of Hachsharat Hayishuv,

supposedly owned by the donors of the UJA, to Nimrodi, who dumped the
company at great profit to the Bernard Moss Group in Australia. After mediation,

Nimrodi paid Olmert $400,000 for his role in the scam. Since Olmert was about
to be sworn in as a government minister, he was forbidden to accept the money.
So he resigned from his law firm and we assume the money got to him through

.other channels

And these are just samples of Olmert's criminal activities. The same man who
would feloniously arrange the sale of a company owned by charitable donors

would have no moral problem selling his country the same way. If anyone
bothered to actually investigate why Olmert had a political change of heart, they
will surely find that he was given a choice: exposure for massive acts of felony,

.or take our bribe
A few days before this rally, I attended a gathering of the Ariel College in Tel

Aviv. An informed journalist took me aside and said, "Don't quote me. The last
act before withdrawal is being planned. They're preparing to frame another
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".Goldstein. Watch out for a massacre or an outrage along those lines
A woman at the rally had just finished a radio interview. She said, "I was going
to tell them there's another Rabin murder in the air. That's how they're going to

".remove us from our homes
I asked why she didn't say so. She answered, "I was afraid if I did, they would let

".me talk anymore

end

THE RESULTS OF THE HOLOCAUST DENIERS CONVENTION ARE IN

:For those who weren't here last week

One of my advocates is Frederick Toben of the Adelaide Institute of Australia, a
notorious organization of Holocaust deniers. He started posting me four years

ago and has continued well after it was clear to his readers that I despise
Holocaust denial. In the past year, Mr Toben has admitted to me that he now

understands that Jews and Israel are no more or less responsible for the
.troubles of the world than anyone else, a big step in his circles

Last week he invited me to speak at a "Revisionist" conference in Sacramento
next year, expenses paid and he sent me a program filled with despicable

.Holocaust deniers
I wrote him back: "Are you kidding? A third of my family died in the Holocaust

 "?and you expect me to hobnob with people who believe they didn't
He replied that I he was giving me the chance to set the record straight. Because

".of that he explained that he was being vilified in his community
I answered: "YOU'RE BEING VILIFIED IN YOUR COMMUNITY? IF I SHOW UP I'LL

".BE RUINED IN MINE
:He replied

 I invited Joel Hayward - with whom I am just having an email exchange - and
.he declined

 But I am showing these people that now is their opportunity to speak in our
.presence and state where we are wrong, misguided, in need of help, etc

.I am still waiting for you

 It's the personal touch that ultimately decides issues and events, mostly
anyway. Then again I do not see you as an enemy - but I am seen as an enemy

 by those
 who have given me the various slanderous labels because they refuse to open

 themselves to a basic discussion about this historic period that has gained
.legal protection status, etc

 So, Barry, it's up to you if you have the moral and intellectual courage to
 stand firm and speak - I did it and I recall how some individuals didn't

like me after they found I had invited you - but you you are an Israeli Patriot with
.a story to tell

 Ignorance is the father of cruelty - and I note this kind of affliction is
.found in individuals around the world

.But it's up to you, obviously

I wrote back saying I needed a week to give an answer. I cannot come to one by
myself. So, I'd like you to decide. Please tell me if I should or should not attend.

.After a week, I'll count the opinions and go or not go depending on you

I trust your wisdom and leave it to you. Mr. Toben's answer is now out of my
.hands

**
Scroll down for the final results. A large number of people expressed their

.opinion. Here is a fair sampling of the responses

 ,Dear Barry
I'm taking a moment away from my final project in one of my classes to respond

 .to your email
I personally think you should go. You are very articulate; you can present the truth

factually and articulately, and you have the strength to stand up to these anti-
 .semites. Many do not

.I think that God is giving you an opportunity and you should take it
*

– Barry
I vote for you to attend the Holocaust Deniers’ conference, but only if you come

equipped with unequivocal evidence of the Holocaust’s reality, which can be
.convincingly explained and demonstrated in ten minutes or less

*
 I say go, I trust you not to compromise. But be aware that any time

 ,someone in the future tries to bring your reports as a source
 they'll get: "Oh, the one who spoke at the Holocaust

 "?denial conference
*

Please attend the "Revisionist" conference -- and I pray for your success in
 .promoting the truth at the conference

*
 Go for it, just be wary of the traps and

 potential live "debates" they might suck you in
 to. Include the Gentiles' requirement to hold by

 the Seven Noahide Commandments and you'll have
.them spell bound

 When you show them that Judaism considers the
 Gentile to be a partner in Creation and not an

.adversary they come around
*

Barry those of us who have been communicating with you over the years ( I
speak for myself...but ) know your heart. If you go then above all else your

safety must be guaranteed
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 .safety must be guaranteed
My concern is not that your followers will think badly of you, NO my friend, my

concern is the possibility that it may be you are being lured into a most
 .dangerous trap

My sinister mind sees what isn't said by the deniers. Their desire to stop the
truth. Obviously the nay-sayers have an agenda of their own. Any semi-

intelligent person cannot deny the truth of the holocaust and the fact that so
many do is clear to me that they are not interested in truth but subversion for

another goal. That goal being anti-truth is also anti-G_D in truth so not to be
 .trusted in any way shape or form

The question that troubles me is the importance of sending a man who has so
much to offer and the immediate need to convince a group of people who,

wanting to get to the truth of the matter and plenty of proof already available for
 .their research, really choose to deny the truth in the face of the evidence

No my friend, at first I felt what an excellent opportunity to spread the truth but! I
must reconsider my own viewpoint and try to look at the opportunity for the

deniers. This woud be a golden opportunity for them to close your voice and
 .advance their own agenda

*
.But to the Holocaust deniers. This is a dicey issue

There was a Holocaust because Jews sat back and thought everything would be
okay. "We're Germans, they wouldn't hurt us." Etc. Jews always think that if they

can appease those around them, they'll be left alone. And we have a history of
.being kicked out or killed from wherever we are

We're not popular anyway. Will confronting lies, being the dynamic individuals
???our patriarchs and matriarchs were, make anything worse
 .Go to them. Tell the truth. Be the one voice in the wilderness

(.Debunk The Protocols of Zion while you're at it)
*

Let's imagine for a minute that your allegations ring true like a gold sovereign.
In spite of all that, they detract from the really important work you do in
exposing the control that the EU, the Vatican and the US wield over our

beleaguered country through the various poodles they hold on a leash, like
Sharon and Peres. In other words, don't give your detractors some more

.garbage to throw at you - till they themselves have had to throw in the towel
*

Overall maybe you should go. As I thought about it I thought of Deborak Lipshitz
who took David Irving to court. It needs a lot of thought and you have to know that

 ...you will be really allowed to speak
*

 I think you should ask a shayla about attending the
.conference from a great sage

 Don't leave big decisions to people with email
.addresses. It's not the Jewish way

*
Concerning your dilemma of whether to speak at Frederick Toben's

"Revisionist" conference in Sacramento next year, given what you would plan to
do there, I would love to see you do it. (Have you considered asking a Rav for

 (?advice on this
*

 You should only go to Sacramento if your
 :Jewish supporters say yes to the following

 After thoroughly researching their position (1
 on the Holocaust, you give a statement denying

 .their arguments
 You parallel the dangers and the betrayal facing
 the Jewish people today with that of the 1930s. I
 have mentioned before Howard Katz's book, The

 Warmongers. In it he says the Rothschilds vetoed
 a French plan to stop Hitler in 1935 and even

 (loaned him 350 million pounds (1.75 billion dollars
 to buy weapons. All Jewish people who died during

 -World War II died after their betrayal by their self
.appointed leaders

*
If you feel deep down inside that you would be able to truly educate ignorant

......people about the Holocaust and all expenses will be paid then go
*

Our Sages in Pirkei Avot teach us that we should "know how to answer the
apikorus - the heretic." Holocaust deniers are the heretics of our day, denying
history to which we still have living proof of. My father, may he rest in peace,
was American born, and served in the US Army during WW 2. I'll never forget

the pictures he showed me in my youth of the piles of bodies from the
.concentration camps

*
 ,Assalamu alaykum wa'rahmatullahi wa'barakatahu

(May Allah's peace and blessings be upon you)

Dear Mr. Chamish: Thank your for writing "Imagine there is no Beilin." For what
it's worth, I think you should go to the "revisionist" conference. Your presence

will, inshallah, open up some people's eyes and start a conversation among
those who oppose the NWO, even if they originate from a totally different

political place than you do. Your take on Lennon is most perceptive: he was a
materialist (with an estate of $300 Million when he died) who preached a phony

and nefarious brand of peacenik poison. But maybe, as you suggest, toward the
.end he was waking up a bit

I believe the masters of the NWO are planning another holocaust, which will
engulf Jews, Christians and Muslims alike unless it is stopped in time, and

information, plus putting people on the street, is vital. We need to unite all those
.who believe in spirit over the godless machine

wa'salam
*

Of course, you should accept the invitation to visit your Sacramento
C ti
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 .Convention
But only if your benefactor will not print your name on the program and leave

 your
 actual appearance to the mood of the people. He can announce that you are in
 the audience, but hesitant of appearing at such an auspicious meeting unless

 the members actually want to hear what you have to say. Leave it then, up to
.them

*
 My own personal view is that you definitely should go

 ,to anybody who invites you, because you are truth
 which is light, and only good can come out of you

 bringing light and truth to people, and you don't have
 to tell everybody about it, if you know it will upset

.them
*

In my eyes this is easy. If everyone was saying and thinking truth there would be
 .no need for people like you

Many people lie. Many Israeli's lie. We cannot let them. Given the opportunity we
 .must oppose them. So my advise is: go and oppose

It won't be easy, it will be a terrible experience I am sure but you are a Jew and
 .an Israeli and so....made of strong stuff. Go for it

*
 .Barry I think you have got more guts than any of us put together

On one hand I would not agree you going because I do not think they will be .1
civilised to you. I think they might want to harm you physically, so if you decide

 .to go get someone with you for protection
I know that if you go it will be good in the sense that, they will see someone .2

first hand, who suffered the Holocaust, who suffered the loss of his family who
is not afraid to talk with this mob. They see you, standing against them who has

balls and strong mind. I think from educational point of view to have such
 .mensch like you, talking to this mob is a good idea

Good luck I wish I was guarding your back. For, I do not trust these one sided,
.biased scum

*
 .If you are waiting for others to decide for you - you are in bad shape

*
Barry - I think you should go to the anti-Holocaust group, for the reasons stated.

!HOWEVER, Please let us know the dates, so you can be covered in prayer
*

Remember those who survived the gas chambers by scraping food. Do you hear
 ?their cries at night when they remember

 (As we age or become very old, the past becomes the present)
Remember the hatred between Polish Jews and German Jews once inside the
camps (that was exploited to the max!). Speak out so the kehilah will not turn

 .against each other but rather unify. The hour is far past
Carpe Diem. . not in the true meaning of the Latin phrase (which was drilled into

 (the heads of young virgins prior to sacrifice
but rather, seize the hour, seize every opportunity, ride the momentum (with

 .(caution and intelligence
*

If you go to make the attempt to open a few ears and eyes... be sure to take at
least 2 other trusted friends with you... and, if possible, hire private security you
can trust for yourself and your companions... and be sure to wear a kevlar vest

underneath your shirt... On the other hand, consider the possibility that this may
be a plot by your many enemies among the NWO folks to arrange for your

demise (chas v'shalom!) and blame it on these Aussie holocaust deniers... This
is a very high risk situation for you- physically as well as politically and

....economically
Personally, I vote: "Go for it! AND wear the vest... AND hire security you can

.trust
*

.I say go and throw phosphorous grenades at them
*

 I don't like the idea of your attending a Nazi function only because the
 idiots there may pull a violent stunt, (paid by Arabs or the Mossad) thus

 conveniently" depriving us of you- G-d forbid. Too risky. If not for the"
 crazies and evil ones, I would happily endorse your going to speak to the

 .stupid ones who are along for the ride
.My vote is thus no

*
Why would Holocaust deniers have a meeting in Sacramento California,of all

?places?? What does this have to do with our body builder governor
*

 ?Go and speak the truth to them Barry! If you don't, who will
*

 If you keep this in mind, you'll understand why all these
 anti-discrimination organizations like ADL and Simon Weisenthal Center are

 wastes of time and money. They obviously can't change a divine decree. In
 your specific case, you addressing the anti-Semites of that conference

 won't change their minds or improve the global Jewish situation a single
 wit, notwithstanding this fellow's professions of fairness and equal time

.to you
*

I would suggest going to the conference. If you get there and it turns out to be
 washed-up fascists who are still debating if

 .Germany could have won, then leave. And enjoy California
*

my two cents
... and vote

....go forth and conquer
:but.......keep a simple focus
your job is to convince them

to do so you have to (as I am sure you know)...you have to know what
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to do so you have to (as I am sure you know)...you have to know what
arguments they have that can show that ANY aspect of Shoah was controlled or

.even h'oz va shalom-ish...caused by Yidden
*

.I say that you should....and bring a holocaust survivor with you
*

Regarding this conference in Sacramento with this Toben character, permit me
 !to to be so bold as to say to you-DON'T GO

Not only does the injunction against throwing pearls before swine apply
here,but you could be risking your safety as well. The Jewish People need a

living and talking prophet more than they need another murdered Jew.The
cause of truth will be better served by your staying where you are,where your

.enemies are already sufficient in number
*

 :Attending this meeting may not be very beneficial for the Jewish cause because
it will take a VERY knowledgeable person about that period to refute their stupid .1
claims. Note that real knowledge and authority is required even though the claims
are plain nonsense. Going there and failing even on a marginal question (e.g. what
did Himmler have for breakfast on the day he visited Auschwitz, etc.) will damage

 .your cause
nothing will help. Even if you prove them you are right, they will still remain .2

.the bunch of antisemites that they are now
*

 "I prayed a quick prayer about the holocaust deniers conference and "got
 "!Go ! Beard the lion in his den"

*
Here is my vote, go and set the record straight. However, please do not speak on
Shabbos, even if you are there and are otherwise participating, do not bring your
defense in the memory of the six million murdered on Shabbos, the holiest day in

our collective souls, the one day that we proclaim that there is One G-d who
created the heavens and the earth and all that we see and do not see and the One

 .to Whom we must all give an account
*

Personally, I think you should go and speak to this Holocaust denier group
providing you are prepared for the prevailing idiocy and direct refusal of many

.of them to consider all the facts
*

 Constructive debate cannot exist between disputants who totally
 .disagree

 So if you can agree about no alleged historical facts with the others
 .at the convention, you will have nothing constructive to say to them

*
Get it in. Be safe. Make your statements. Acknowledge their 'concerns' and get

....the friggen hooter OUT OF THERE
*

Please go and speak to them. What harm could it do? If you merely speak to
people you agree with, you will never resolve anything. You won't be

legitimizing their position. You will only be legitimizing their humanity. Your
presence will legitimize Jewish humanity to them. Opponents without names or

.faces are easier to fear and hate
*

 It is obvious to me that you have impacted Mr. Toben over time. I believe that
 G-d has given you an opportunity to speak to people that would NEVER read

 your books or join your e-mail family. If you could reach just one person
 with the truth he could reach one of the others etc. etc. Hopefully the

 .whole organization would disintegrate and become supporters of Israel
 ?Good Idea

 Barry if you do, take others with you to support you and pray for
.you. You will be in the enemy's camp

*
 I think you should accept this challenge. There is always the chance they

 are trying to get you there in order to murder you. You are at risk of that
!!right in your own country, so why let it stop you

*
I would strongly recommend you to refrain from taking any part in that

"Revisionist" conference in Sacramento, unless you have a taste for playing the
role of Jewish jester in that banquet of anti-Semitic blood-suckers. Holocaust

denial is one of the lowest human manifestations. Considering the overwhelming
evidence of the Holocaust's atrocious nature and scale, one should be either

hopelessly brainless or a pathological anti-Semite or any other form of subhuman
being - in order to become a Holocaust denier. All in all, Holocaust denial is an

irreparable degeneration of the human psyche. Stay away from vampires, for all
 .they are interested in is the scent of Jewish blood

*
 ,Dear Barry

I will tell you a little story that you probably don't have time to read but it may
 .help you decide whether to go head to head with the Jew haters

In 1973 I was attending UCLA studying Political Science. I was also a reporter on
the student newspaper the Daily Bruin and editor of the Jewish student

newspaper Ha'Am (which I helped to establish fighting the anti-Semitic campus
authorities, the blacks and Mexicans, and took our fight to the Regents of the
California Universities - but that's a story for another time). In my capacity as

reporter for the Daily Bruin I volunteered to cover the visit of Stokely Carmichael
of the infamous Black Panthers to the UCLA campus (there weren't any other

volunteers). In retrospect it was pretty stupid on my part but I was young,
stupid, unmarried and full of romantic fighting blood, out to defend the Jewish

 .People
Carmichael showed up in the student auditorium before an audience of a close

to a thousand students, the overwhelming majority of the darker version all
wearing the happy faces of the "bad brothers" of the early 70s. Along the side

aisles and flanking the invited guest were really happy faces with sunglasses. I
was one of only a handful of white students and two of my Jewish friends who

 "!accompanied me kept whispering to me: "Are you nuts? Let's get out of here
Carmichael launched into his usual Afro diatribe laced with gems like: "Where-
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ever you plant corn in America you get corn. And if you plant African in America
you get African!". And after building up his black brothers into proud Africans

he urged them to go fight at the sides of their African brothers against the
Jewish-Israeli imperialists who were trying to steal their lands and enslave

them. In preparation for his talk I had read his book (whose name I no longer
remember) but I was impressed with his grasp of economics. To this day I recall

his analysis of employer-employee relations whereby he illustrated in great
detail how the people who do the work should own the fruits of their labors

 .rather than their taskmasters
After the talk and question time came I was the first one at the microphone. "Mr.

Carmichael, I read your book, "_____" and I noted how you show that workers
 ."should own the results of their own labors rather than their taskmasters

 .That's absolutely right", he answered"
If that's the case, then the Jews who were enslaved by the Egyptians should"

own all the pyramids, all of the cities like Raamses they built for the Pharoahs,
 ."and a good portion of Egypt itself

Dead silence. 1000 astonished and very angry pairs of eyes were pointed in my
direction. The two closest gorillas stiffened and took half steps in my direction.

My two buddies were already at the door. Carmichael himself was speechless at
my unexpected statement and my audacity in actually confronting him. "Uh,

well, uh the Egyptians had the plans" he stammered trying to weasel out of his
 .own theory and still defend Africa

Mr. Carmichael, you are an anti-Semite. And you want black Americans to go"
off and fight in a war that is not theirs, to help the Egyptians try and genocide

the Jews in Israel. Is that how you propose to have black people achieve
freedom and equality - by going off and joining in a religious war with the

Arabs? It was the Arabs who sold the blacks into slavery! The Arabs have 22
 ".states, the Jews have one tiny little state but that's one too many for you

I turned and walked away. My heart was pounding and I really thought I would be
spending the next couple of months in the hospital, if I was lucky. But although

 .there were a few muffled comments no one touched me and I quietly left
That little encounter was not meant to change the opinions of the people
gathered there. But I think it did succeed in showing every person in that

auditorium that there are Jews who will stand up and fight back. That day was
one of the proudest in my life, not only for me personally, but there was a

solitary Jew on the UCLA campus who stood up to Stokely Carmichael and
 .called him an anti-Semite to his face

You have a much better opportunity to fight the anti-Semites. You have an open
public forum and as much time as you need, not 60 seconds to ask a question at

the end of an orchestrated show. You will not be reviled as an "attendee" at a
holocaust denier's convention but respected as a proud representative of the

Jewish people. You can do more in one such evening than the Holocaust
museum can do in a year. And in the worst case scenario, that you are unable to
disprove a single one of their lying evil theories, or change one single person's

position, you will have still proven that there are Jews who will stand up
straight, look them in the eye, and tell them: Never again! We no longer hide - we

 !fight
.Do it

**

I would never have guessed it. In fact, I'm amazed. 88% said go. So, trusting the
collective wisdom of my readers, I am accepting the invitation to speak in

.Sacramento, I believe in late Spring
As long as I'm being flown to the States, here's a chance to meet me. I have

prominent pastors and rabbis on my list. Invite me, and I'll speak to your
congregations. If you don't happen to be in the theological field, ask your

synagogue, church or group to invite me. I'm going to be in the States anyway
.so the cost of getting me where you are should be very reasonable

**
:My books are

Save Israel
Who Murdered Yitzhak Rabin

The Last Days Of Israel - Israeli Edition
Israel Betrayed

 If you want to order them, e-mail me at chamish@netvision.net.il
:And to get those books donated to the skeptics of Israel

Barry Chamish
Nakhal Zohar 40/2

Modiin 71700 Israel

And do remind your Hebrew reading friends to visit: http://chamish.tsedek.com

:And your English-reading friends

http://thetruthonly.narod.ru/index.htm

www.pushhamburger.com/barry.htm

www.geocities.com/freepages4all/index.htm

http://www.redmoonrising.com/bclist.htm

mailto:chamish@netvision.net.il
http://chamish.tsedek.com/
http://thetruthonly.narod.ru/index.htm
http://www.pushhamburger.com/barry.htm
http://www.geocities.com/freepages4all/index.htm
http://www.redmoonrising.com/bclist.htm
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THE Q IS ON THE FLOOR:THE CHEATING OF ISRAEL by Barry Chamish

In light of the results of the last Israeli election, let us consider Sharon's
withdrawal plan. If we recall, 67% of the voters chose to elect the Likud and it's
leader, while a mere 18 seats out of 120 went to the Labor Party. The electorate

chose overwhelmingly to throw out the scions of Oslo and get back on the
.survival track

Yet Sharon on 18/12/03 publicly announced that he was going to cheat Israel on
a massive scale by adopting the Oslo track of withdrawal from most of Judea,

Samaria and Gaza and uproot tens of thousands of Jews by flattening their
villages, and at least one full- fledged city. Sharon did not consult with the

government cabinet before making the announcement, in fact, he didn't even
!inform his own ministers. But look who he did choose to consult with

According to the weekly newsmagazine Makor Rishon 19/12/03, Sharon
formulated his program by first consulting with Labor leader Shimon Peres. This

meeting was followed by advisory sessions with Labor stalwarts Matan Vilnaii,
Ephraim Sneh, Shalom Simchon and Ehud Barak. With them, he not only

coordinated his withdrawal plan, but assured them that Labor would be invited
.into the government after his partners on the Right bolted in revolt

And there's much more. Who are Sharon's two closest political advisors? One is
Dov Weisglass, the attorney and business partner, along with Sharon's son

Omri, of Jibril Rajoub, the PLO's chieftain of Jericho. The other is Avi Landau.
Look at the masthead of the greatest deception of the year, The Geneva

Initiative, and under the sullied moniker of Yossi Beilin, there is Landau's name.
.Sharon, for all his lying protestations, sponsored the Geneva stunt

The electorate may have voted Likud but they're getting Labor and Oslo. This is
the most flagrant display of cheating Sharon has ever pulled and my reading of

 .the general media is that he's going to get away with it
The question is, how? How can he cheat 2/3 of the Israeli people, and 80% of the

country's Jews, without the vast majority understanding how they've been
cheated. No amount of logic can explain it no matter how hard one seeks the

.reason
I mulled the question for a long night, then a personal vignette hit me that did

more to explain the cheating acceptance than any political analysis. Bear with
me for a few paragraphs before we examine the upcoming consequences of

.Sharon's wool pulling

Soily Is Good

There is a club in Jerusalem that meets to play Scrabble. For a decade I was a
member and through arduous dictionary memorization, became a perennial

champion. However, even in its earliest days, widespread cheating infected the
club. Initially, the rule was that the tiles were reversed, placed face down on the

top of the box lid and picked at random. But some players marked the good tiles
subtly, so the rule changed that tiles had to be picked from a bag. That led to

new forms of cheating. One involved feeling the tiles one by one until the telltale
smoothness of the valuable blanks was detected. Another method was looking

.at the tiles in your hand and sneakily sliding the bad ones back in the bag
No tile was more dreaded in the end game than the Q. It was hard to get rid of on

a crowded board and if you got stuck with it at the end of the game, you had to
deduct 10 points from your score. One remedy was to simply and quietly, drop

 .the Q on the floor and claim it was there all along
Early on, I got very good at finding the cheaters. My method was to appear to be

concentrating on my own tiles while watching the opponent's hands and eyes
very closely as he picked his. The most infuriating moment occurred at a

national tournament when I clearly saw my opponent throw a tile back during a
tight end game. There were only two tiles left in the bag, and wouldn't you know

it, I picked the Q after my turn. What unsettled me more than the cheating was
.the supposed high character of the opponent, a respected scientist

Sickened by the situation, I became agitated and quit the game for a year or so.
But I was persuaded to return for a tournament with a big prize: a trip to the

.world scrabble championships. I played three games that evening
Game one was with a woman I had known since the founding of the club. It was

a close game ending with, you guessed it, the Q on the floor. And I sure didn't
drop it there. Game two was fair. Game three was with an orthodox religious

lady. Near the end she added an s to oily making soily. I knew it was wrong and
challenged. She looked it up in the dictionary and declared, "Soily is good." I

accepted the announcement, believing this upstanding woman would never
cheat me to win. Only later, well after the game ended, did I look the word up

.myself, to discover that I had been cheated
I appealed to the club president, an insecure, angry person with literary

pretensions, to overturn the game. He turned to the cheater and she lied
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.through her teeth to him. He was fooled and the club supported the cheat
In this case, justice was ultimately served. I stopped wasting my life in a

pointless pursuit and it blossomed. And the cheater continues with her pathetic
existence. This was my first lesson in Israeli cheating. The most unexpected

people are engaged in it and the people would rather believe there was no
.cheating in their world

I quit the game for good in utter disgust and then Rabin was murdered. I had
honed the skill of catching cheaters and this time I vowed I would not let them

prosper. I caught Rabin's real murderers and though about half the country
know it, they cannot be properly motivated to bring justice to their land. They
would rather believe that their leaders are honest, the leaders know it, so the

cheaters they elected can get away with anything. It is a national character flaw
.that is proving too costly in lives and integrity

Nonetheless, Sharon is discovering a few major roadblocks to his latest cheat.
Perhaps the most significant was the pronouncement earlier in the week by

Rabbi Elias that it is a sin to remove a Jew from his land. Rabbi Elias is the most
influential Sephardic rabbi, and most of Israel's policemen are Sephardic. They

will not defy him. If the police will not remove the Jews of Yesha from their
homes, Sharon's scam won't work. And if the Yesha residents resist in number,

the only way of securing their removal will be extreme violence or state-
.sanctioned murder

We know the state is capable of this in secret. Recall the disarming and murder
of the three soldiers in Netzarim last Oct. 26. Three young Jews were murdered

to persuade the Israeli public that a withdrawal from Netzarim was in the best
interests of our endangered youth. Makor Rishon added new details to the

Netzarim campaign this week. Haaretz followed the murders with an article in
which four officers of the reserve unit which served in Netzarim were quoted

saying that the village had to be abandoned. The four officers gathered together
to reveal that they said nothing of the kind and that Haaretz had simply, lied to

.them and to their readers. All for withdrawal
The bloody Netzarim campaign has been dirty but surreptitious. A public

slaughter of Yesha residents is another matter. This, most soldiers will refuse to
engage in. So, according to a few of my sources, Sharon has brought in Turkish

Moslems to the job. Let us begin with an article from the prince of defamation,
:Haaretz, and assume that this time they got it right

11/04/2003

PM okays 800 Turkish workers here in return for tank deal

By Ruth Sinai, HAARETZ

Prime Minister Ariel Sharon has permitted 800 Turkish construction workers to
work in Israel as part of a $687 million deal with Israel's military industries to

upgrade Patton tanks for the Turkish armed forces. The workers are being
employed by Israeli contractors to build private homes. The money they send
home will be deducted from the sum that Israel is obliged to spend in Turkey,

.under the military agreement which includes mutual procurement

The deal was worked out during long months of secret negotiations between
Ta'as military industries and the administration of Turkey's military industries. It
was not brought to the attention of the Employment Service which is supposed

.to distribute the permits for foreign workers

The workers are sent to Israel by a private Turkish company, which is registered
also in Israel, and offers them to the contractors. "Instead of the workers

.earning $200 a month, they will get $800 here

Through his Israeli representative, Nissim Giyus, Arik said that Yilmazlar has
succeeded in persuading the directors of the Turkish military industries in

Ankara to agree to a year's trial. An Israel Miliary Industries spokesman said:
"The permission to employ 800 Turkish workers was given to IMI as part of the

.agreement for mutual procurement

The deal to upgrade 170 Patton tanks for the Turkish armored corps is worth
some $687 million over a five-year period. It is the single largest military export

deal ever carried out by the Defense Ministry. As part of the agreement, Israel
agreed to acquire Turkish products or services to the tune of several tens of

.million shekels a year

Israeli contractors are furious about the deal. They consider it a means of
circumventing the arduous route they are forced to take to get a limited number

of permits for foreign workers. One senior source described it in this way:
"Suddenly some firm starts calling contractors who didn't get permits from the

".employment service, to offer them workers at the highest price possible

This is trading in humans - tanks for workers - a corrupt use of government"
channels to get private profits," says Hannah Zohar, who heads Kav Le'Oved,

the hotline for protection of workers' rights. She believes it is a dangerous
precedent. "China also has tremendous business and strategic potential for
Israel but it would demand sending 10,000 workers, not 800. If this is such a

good and kosher deal for Israel, why was it not done through the employment
"?service, openly and according to accepted criteria

A senior government official is perplexed by the arrangement. "How is this
possible? The prime minister has closed the skies, forbidden the entry of

foreign workers and ordered 50,000 expelled. The government tells the
unemployed they must go out and work and on the other hand, it is bringing in

".800 foreign workers

The first Turkish workers arrived over the past few weeks and got permits for a
year from the interior ministry. Some of them are employed in the prestigious

Mashtela project near Zehala, by contractor Yehuda Mizrahi, whose name is not
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Mashtela project near Zehala, by contractor Yehuda Mizrahi, whose name is not
on the list of those permitted to employ foreign workers. Despite numerous

.requests, Mizrahi was not available for comment

The names of the workers must be sent to the defense ministry for approval.
The reason for this is unclear since they are not involved in security work but

rather in building villas. Other foreign workers do not have to undergo the
.scrutiny of security authorities

Why are these "workers" under the scrutiny of the security authorities? Why are
they earning 4 times the salary of other foreign laborers? Why are they

authorized by the Turkish military? Why weren't they required to apply for work
:visas like everyone else? Here are two reports sent to me

 About 800 Turkish fellows were "contracted" by the Misrad Ha'Bitachon"
 to work as offset on the Turkish battle tank upgrade to be performed in

 Israel. Remarkably, most of those were still "idle" until a couple of weeks
 .ago

 No one really knew what "ultimate work" those fine people would do"
 until then. About then, one of our field people received TWO phone calls

 .to meet with the field guys, from mid-rank officers, permanent force
 "Two of their sources informed that they just had many TURKISH "immigrants"

 being inducted into special units. The "immigrants" acted quite well trained
 already and stayed as a unit. As you know there are SECRET facilities

 closed to any scrutiny and our conclusion is that those are far from being
 ."just "prisons

 Other folk informed that there are Ukrainian and Russian specialized people"
also dressed for the occasion.We reported a while back that US special units

were
also seen transporting the HEAVY equipments that may be used. There are no

traces of where they are. That some of THOSE PEOPLE ARE NOT high "Q"
 specimens, is a

".foregone conclusion

*
 Our info is that Turkish mercenaries are to be used to ethnically cleanse"

 the Jewish village of Migron, with 40 families, situated in a strategically
 important point on the highway from Jerusalem into the Shomron, tomorrow or

 the next day. Verification has been requested of the Defense Ministry, just
".so that they know we have heard about it

*

Another informant spoke to me in person. He doubts that the Turks will be
deployed so quickly and believes they will be called into action only in a few

months and only if events turn critical for Sharon. He insists that the
mercenaries are currently being taught Hebrew and are not ready to begin their

operations. When they are, they will be outfitted with IDF uniforms and attack
.the resisting Jews with Islamic relish

That Sharon is going ahead with the Geneva plan is now doubtless. That
rebellion in the police and IDF is a real possibility is equally doubtless. That this

ugly Turkish alternative to civil war is being prepared has to be examined
.quickly if we are to cheat Sharon's fate

end

Unrelated intelligence: A Canadian Arab sent to Israel for Hamas training, was
arrested by Israel two weeks ago. Not told to the public was his mission. He was

to return to Canada and murder NRP head Efi Eitam on a Canadian speaking
tour planned for this week. Eitam cancelled his Canadian visit in response to the

.threat

Correction: For those who did not receive my correction to last week's article.
Ehud Olmert was not going to receive an award from Yisrael Medad, rather he

was invited to be an honored guest at the awards ceremony. That Medad did not
.rescind the invitation amounts to the same sin

Question: How could Saddam Hussein have bricked himself into the hole from
??inside the hole

Attachments: Two Hebrew essays by my readers are attached. The first is an
insightful overview of the Rabin murder written by Yehuda Zilberberg. The

second is Chapter Four of Joel Bainerman's new book, detailing the
manipulation of Israel by covert foreign powers. Please send widely to your

.Hebrew reading friends or interested parties you don't know

Site: Another reader, Israel Pickholz has some views you might enjoy very
.much

http://www.pikholz.org/Personal/Editors03.html

More book donations at work. Giving the Hebrew edition of Save Israel! to
Netanyahu's brother-in-law Hagai Ben Artsi paid dividends with his recent Arutz
Sheva essay, promoting resistance to the sellout based on arguments acquired
by reading the book. This week, I gave copies to Israel's number one recording

artists, Subliminal and the Shadow. Let's see if a rap song emerges to sway our
.cheated youth

:My books are

Save Israel
Who Murdered Yitzhak Rabin

The Last Days Of Israel - Israeli Edition
Israel Betrayed

http://www.pikholz.org/Personal/Editors03.html
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 If you want to order them, e-mail me at chamish@netvision.net.il
:And to get those books donated to the skeptics of Israel

Barry Chamish
Nakhal Zohar 40/2

Modiin 71700 Israel

And do remind your Hebrew reading friends to visit: http://chamish.tsedek.com

:And your English-reading friends

http://thetruthonly.narod.ru/index.htm

www.pushhamburger.com/barry.htm

www.geocities.com/freepages4all/index.htm

http://www.redmoonrising.com/bclist.htm
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פרק 4
התפקיד של זרם המדיה המרכזי בסכסוך במזרח התיכון

על פי תכנון או שלא, הזרם המרכזי של המדיה הינו חלק אורגאני מהסכסוך המזרח תיכוני.
האמת היא שהם אחד מהגורמים העיקריים להישרדות הסכסוך- לולא כיסוי תקשורתי מתמשך
של הסכסוך, הוא היה נעלם מהתודעה העולמית. כל מה שאנשים שאינם חיים במזרח התיכון

יודעים או חושבים על הסכסוך מגיע ישירות מהתפיסות שהמדיה יוצרת.

התפקיד של המדיה הוא לגרום לציבור להאמין לשווא שהסכסוך נמשך בגלל שנאה הדדית של
הצדדים זה כלפי זה. המדיה משגרת מסרים שהציבור יכול לקלוט בקלות, כגון "לפלסטינאים

אין מדינה, והעדר מדינה פלסטינאית הוא הסיבה לחוסר היציבות במזרח התיכון".

הגרסא הרשמית מועברת דרך המדיה, ונוסחתה היא כזאת: "בנוסף לסכסוך
הפלסטינאי-ישראלי- שכל עוד שאינו נפתר גורם לאי יציבות באזור- למדינות ערביות ישנה בעיה

בביסוס משטרים דמוקרטיים, ולכן הן נשלטות על ידי דיקטטורים שמוסיפים לחוסר היציבות
האזורית".

למרות שיתכן וישנם ערבים שתומכים בכיסוי התקשורתי הרחב של האזור, שכן לדעתם ישראל
עושה עוול לפלסטינאים ועל העולם לדעת את זה, זו אינה הסיבה להתעסקות התקשורתית

האובססיבית עם האזור. יתכן שזה מחמיא לערבים ולפלסטינאים להאמין שהעולם כולו מוטרד
מצרות הערבים, ומהיחס הקשה ממנו סובלים הפלסטינאים, אך זו אינה הסיבה שהתקשורת

חוזרת וממשיכה לדווח על הסכסוך; חוסר הצדק איננו עומד מאחורי האינטרסים של התקשורת,
אלא האליטות הזרות הם שמנצלות את המדיה על מנת שזו תמשיך ותחיה את הסכסוך במזרח

התיכון. החתירה אחר עשיית צדק עבור הפלסטינאים איננה על סדר יומה של המדיה.

במקום זאת, הרשויות הזרות יוצרות מפת דרכים חדשה ואז דנות במשך ששה חודשים או שנה
על טיבה של ההסדר החדש. שני הצדדים מתלוננים, ובמהרה עוברים ששה חודשים ללא

התקיימות של פגישות או משלחות כיוון שהתהליך כולו נעצר. אצבעות מאשימות אז מופנות
כלפי הטרור הערבי או חוסר הגמישות הישראלית, ומעגל ההאשמות מסתובב שוב ושוב עד

שמגיע הזמן ליזום "סבב שיחות חדש במזרח התיכון" ו"צעדים בוני אמון". אבל התוצאה
הסופית לעולם איננה שלום מתמשך.

כל התפקיד של המדיה הוא להדגיש את העובדה שבכל פעם שהדיונים נעצרים יתכן וישנה עוד
תקווה "ביוזמה החדשה", שכמובן מציעיה הם תמיד זרים, ולעולם לא המשתתפים המקומיים. 
הגישה הזאת של דיבור על השלום, אך חוסר הגעה מתמיד לשלום עצמו, חרותה על דגלם של

הממונים על היוזמות החדשות לשיחות שלום. הם לאו דווקא מעוניינים בשלום, אלא בבזבוז זמן.
המדיה משחקת תפקיד מפתח במרמה, כל עוד היא אינה מעלה את השאלות הקשות ונמנעת

מלחתור לעומק.

הרבה מהשליטה של הרשויות הזרות על היהודים והערבים מושגת באמצעות מניפולציה על
התפיסות החברתיות. שבירת אחיזת העיניים הזאת תחשוף את המניעים האמיתיים של

הרשויות הזרות. אם ברצוננו לפתור את הבעיות האזוריות, עלינו להבין את התפקיד המזיק של
התקשורת הבין לאומית.

המדיה לא רק עומדת בצד וצופה באירועים, כמו שהמומחים אוהבים לספר לנו, אלא היא
מחוברת באופן אורגאני לסכסוך ומכוונת על ידי גורמים שמחוץ לאזור. התקשורת מציגה

השני. הצד על צד כל של השלילית התפיסה את שמעצימות ורעיונות תדמיות
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. ת של כל צד על הצד השנ ל סה השל מות את התפ ונות שמעצ ות ורע תדמ

ערוצים תקשורתיים בין לאומיים משמרים את הסכסוך המזרח התיכוני במרכז התודעה
הציבורית. האם זה מכוון כך? הרי זה בטוח לא תוצאה של היענות לדרישות צרכניות- לרוב
האנשים נמאס לשמוע על הסכסוך. אז מדוע ערוצי המדיה הגדולים נותנים כיסוי תקשורתי

לאזור יום אחרי יום, שנה אחר שנה, עשור אחרי עשור? לגבי רוב הנושאים, הציבור באיזשהו
שלב מתעייף מלשמוע עליהם, והמדיה עוברת לכיסוי נושאים חדשים- אך לא זה המצב עם

הסכסוך המזרח תיכוני- מדוע?

עצם הנוכחות של המדיה יוצרת את הסכסוך המזרח תיכוני ומשמרת את קיומו על ידי
מניפולציות תקשורתיות שיוצרות תפיסות מוטעות בקרב האוכלוסייה הערבית והישראלית.

גם אם כל זה נעשה במכוון וגם אם לא, התוצאה בסופו של דבר היא אותה תוצאה.

הטלת ספק באובייקטיביות ובעצמאות של הערוצים התקשורתיים המערביים הגדולים תערער
את האמון בהם ותביא להתפוררות הכוח של הרשויות הזרות באזור המזרח התיכון. אחיזת

העיניים תיחשף.

דיקטטורים קיצוניים במזרח התיכון הם פרי יצירה של הזרם המרכזי של המדיה

האם פעם תהיתם מדוע ישנם יותר דיקטטורים קיצוניים עבור כל אדם במזרח התיכון מאשר בכל
אזור אחר? מה בפוליטיקה הערבית מובילה להיווצרות של כל כך הרבה מנהיגים קיצוניים?

חשוב לשים לב כך שהמקור למידע שמגיע לציבור אודות המזרח התיכון הוא אותו מקור המקדם
את הרעיון שמנהיגים ערביים קיצוניים מהווים איום לאזור, וההנהגה המערבית, בגלל מניעים

של הגינות ומוסר, צריכה 
לרסן את גורמי הרשע האלה.

לפי הדרך בה הזרם המרכזי של המדיה מספרת את הסיפור, אותם מנהיגים קיצוניים חשים כעס
כלפי ישראל וארצות הברית. בגלל אותו כעס, הם מחפשים לזרות הרס במזרח התיכון, שהיה

נשאר שלו בלעדיהם.

ועדיין, בעוד שחלק מהדיקטטורים הערביים נחשבים ל"רעים" ול"לא מוסריים" כיוון שאינם
מאפשרים התנהלות משטר דמוקרטי בארצם, גם מנהיגי ערב הסעודית לא מאפשרים שיטת

משטר זו. אבל, כיוון שהאחרונים נהנים מתמיכת המערב, הכינוי של דיקטטור אף פעם לא
מוצמד אליהם.

האמת היא שככל שהסעודים יעשו דמוקרטים יותר, כך יצמצמו את שיתוף הפעולה איתנו. אז
למה שנרצה את זה, שואל גרגורי גאוס, מומחה לערב הסודית באוניברסיטת ורמונט. ("הגיע

זמן להטיל ספק במקומה של ארצות הברית בערב הסעודית", 20/5/2003, פורסם בכתב העת
התמקדות במדיניות חוץ) 

Time to Question the US Role in Saudi Arabia” Foreign Policy in Focus May“(
)20, 2003

במשך המאה האחרונה במזרח התיכון, היו מספר "שליטים ערביים רדיקליים" שפורסמו ע"י
המדיה העולמית כמהווים איומים אסטרטגיים לכוחות המערב. הראשון בהם היה נאסר המצרי,

אחר כך היו מנהיגי אש"ף, אסד מנהיג סוריה, קאדאפי שליט לוב, איטולה חומייני מאירן, סדאם
חוסיין, אוסמה בין לאדן, ושוב סדאם חוסיין.

אילו הזרם המרכזי של המדיה לא היה מציג שליטים אלה כמהווים איום, הם לא היו נתפסים
כאיום. באופן דומה, אם המדיה לא הייתה מפרסמת כתבות שמדגישות את חוסר היציבות

האזורית, רוב האנשים לא היו רואים בעיה באזור. המדיה מתייגת רעיונות ועניינים מסוימים
כרלבנטיים, ומתמקדת רק בהם, תוך התעלמות מעניינים אחרים. 

מה שהמדיה איננה מספרת לנו הוא שאותם מנהיגים שולטים במשאבי כלכלה מדינתיים
מזעריים, חסרי תעשיה וידע טכנולוגי, ולכן כל אמצעי הלוחמה שברשותם הושגו ממדינות

מערביות, כולל הלוחמה להשמדה המונית שברשותם. באופן שבו הסיפור מסופר על ידי המדיה,
המנהיגים המערביים יודעים היטב שהדיקטטורים "רעים", ובכל זאת הם מאשרים מכירה של

לוחמה קונבנציונאלית ולא קונבנציונאלית. מאוחר יותר, כשמתגלה במדיה דבר קיומן של
עסקאות מכירה אלה, המנהיגים המערביים אומרים: "דיקטטורים רעים שכמותכם, אינכם

מתנהגים באופן מוסרי ואינכם מראים יחסי שכנות טובים, לדעתנו יש להפיל אותכם מהשלטון".

כך מתנהלת מלחמה חדשה על מנת לפרק מנשקו משטר שנתמך וזויין על ידי אותן מדינות
שלוקחות חלק בהפלתו. וכל זה מתרחש, לדידה של המדיה, מפני שמנהיגים מערביים נלהבים
בחרו בעמדה צדקנית והכריזו "די למצב הקיים- יש צורך בדמוקרטיה וחירות במזרח התיכון".

הזרם המרכזי של המדיה לעולם איננה חוקרת מתשאלת גורמים ממשלתיים כשאלה טוענים
שלא שמו לב לכך שסדאם חוסיין הוא כל כך רע, או כשה- CIA מכריזה: "תמכנו באוסמה בין

לאדן בשנות השמונים המוקדמות כדי להילחם ברוסים באפגניסטן, אך אחר כך הוא הפך
למשוחרר רסן".

אף זרם מרכזי של המדיה איננה מכנה גורמים ממשלתיים בכירים שקרנים כשהם מביאים את
התירוצים העלובים לעיל. לציבור אף פעם לא מציגים את העובדה שהכוונה הראשונית הייתה
לפרק את הדיקטטור מנשקו. במקום זה, נאמר לנו שהתוצאה נגרמה בעקבות "טעות אנוש".

אז מה אנו יכולים ללמוד מכל זה?

שרק אותם מנהיגים ערביים שאינם משתפים פעולה עם גורמי חוץ מכונים "רדיקליים" ו"איום
לביטחון האזורי". השליטים של כל מדינות עתירי הנפט אינם יותר דמוקרטים ממנהיגי לוב או

עירק, אך הם נחשבים לפחות קיצוניים.

המומחה למזרח התיכון פרופסור סטיבן זונס שואל: "האם בערב הסעודית יקרה מה שקרה
בפנמה של מנואל נוריאגה ובעיראק של סדאם חוסיין- שם ארצות הברית תמכה בדיקטטורות

במשך שנים, עד שלפתע הכריזה עליהן כמהוות איום כל כך גדול עד שהצדיק פלישה למדינות
אלה והפלת המשטר"?

("הגיע זמן להטיל ספק במקומה של ארצות הברית בערב הסעודית", 20/5/2003, פורסם בכתב
העת התמקדות במדיניות חוץ) 

Time to Question the US Role in Saudi Arabia” Foreign Policy in Focus May“(
)20, 2003

אם אנחנו רוצים לפתור את הסכסוך במזרח התיכון ולא ליצור עוד "דיקטאטורים ערביים
קיצוניים" על מדינות המערב, ביוזמת ארה"ב ומערב אירופה, להפסיק למכור טכנולוגיה צבאית

לכל המדינות במזרח התיכון. עצירת המכירה של אמצעי לוחמה תביא לסופם של "שליטים
ערביים קיצוניים ומסוכנים".

כיצד גורמי החוץ מצליחים להתחמק למרות רמת הרמאות הגבוהה כל כך?
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ך ק ץ

מפני שמה שמיוצג במדיה בנוגע לסכסוך במזרח התיכון (בלי קשר לאיפה הדברים מיוצגים-
בישראל, בעולם הערבי, באירופה או בארצות הברית) מותאם בזהירות לפרמטרים מסוימים

to point שמקובלים. הפרמטרים כוללים הפיכת הסכסוך למוסרי על ידי זה שמאפשרים לכל צד
a figure כלפי הצד השני. המטרות והתוכניות של גורמי החוץ לעולם אינם נידונות. במקום זה,

מניחים שכל המנהיגים המערביים מעוניינים רק ב"קידום מאמצי השלום".

לעולם אין התייחסות לשאלה האם מכירת אמצעי לוחמה לאזור מקדמת את השלום.
אופרת הסבון שהזרם המרכזי של המדיה מציגה כל יום כדיפלומטיה במזרח התיכון.

האם שמתם לב פעם כיצד הזרם המרכזי של המדיה מתייחסת לאנשי דיפלומטיה מהמזרח
התיכון ולמנהיגים באזור? נראה שהכיסוי התקשורתי שלהם ניסוב סביב השאלה מה אנשים

אלה "אוהבים" ואיך הם "מרגישים" בנוגע למנהיגים אחרים באזור, והם תמיד מיוצגים כאנשים
בעלי תפיסה גבוהה מאד של מה נכון ומה לא נכון. כמעט כל הכישלונות בתהליך השלום

מיוצגים כנובעים מ"טעויות" שנעשות על ידי מנהיגים במזרח התיכון. נראה שהכול מתאים למה
שמכנה החוקר פול דיוויד קולינס "הפרספקטיבה המוטעית של ההיסטוריה", לפיה דיקטאטורים

ערביים קיצוניים הם תוצר של "ספונטאניות נסיבתית", וכאילו לא נתמכו וזויינו על ידי מדינה
מערבית. אינתפאדות נגד ישראל "פורצות" מפני שהפלסטינאים "מתוסכלים".

הזרם המרכזי של המדיה לעולם איננה מעלה שאלות כלפי האובייקטיביות והאמינות המונחת
של דוברים ממשלתיים. כך אין אף פעם ספקנות כנה לגבי השאלה האם הכרזה מסוימת היא

אכן נכונה או שמא רק טכסט שהוכן מראש.

בנוסף לכך הזרם המרכזי של המדיה מייצגת את המנהיגים הלאומיים כפטריוטיים בבסיסם,
שמנסים לעשות עבודה טובה, לעשות את הדבר הנכון, את מה שהכי טוב לארץ שלהם. מובילים

אותנו לאמונה שבסופו של דבר, כל מה שמעניין אותם זה שלום אזורי ויציבות, או להבטיח את
הכניסה שלהם והנצחתם העצמית בספרי ההיסטוריה. 

המניע שלהם הוא תמיד פשוט, כנה, אצילי ופטריוטי, ומנהיגים אזוריים אלה תמיד מיוצגים
כסוכנים עצמאיים. המדיה לא מגלה שום השפעות אחרות על תהליכי קבלת ההחלטות שלהם.

כשפרשנים לכאורה מרואיינים, נראה שכולם יודעים בדיוק מדוע פוליטיקאים במזרח התיכון
עושים מה שעושים ומה מניע את פעולותיהם, למרות שכל המידע שעומד לרשות "המומחים"

הוא אותו המידע שמדווח במדיה או מיוצג דרך הדובר הלאומי.

הכיסוי התקשורתי והפרשנות על מנהיגי המזרח התיכון תמיד עוסק בדרכים לניהול העצמי; זה
לעולם לא קשור למה שמנהיגי חוץ מספרים להם או מצפים שיעשו. לא משנה מה פוליטיקאים

במזרח התיכון יעשו, זה תמיד מוסבר בתקשורת כהצגה.

לדוגמא, נאמר לנו שמפני שאריאל שרון לא חיסל את ערפאת ב-1982 בבירות, הוא מתנקם בו
עכשיו ולכן הוא שומר אותו תחת סגר ברמאללה. לכאורה, שרון רצה להרוג או לגרש את

ערפאת, אך בוש סירב לכך, למרות שבוש בעצמו אומר שערפאת כבר איננו רלבנטי לתהליך. כך
ערפאת לא יכול לצאת מביתו או ממשרדו, ושרון רק "מציג" בזה שאינו נוקט באף פעולה כלפי

האדם שלפיו מכוון את כל הטרור נגד ישראל. בינתיים, כשלשרון ישנה הזדמנות להיפטר לגמרי
מערפאת הוא אינו עושה זאת, ובמקום זה מנחה את צה"ל לכוון טיל למשרדים הראשיים שלו

שרק גורם נזק לבניין.

הזרם המרכזי של המדיה והמומחים שלהם לענייני המזרח התיכון לא מפנים את תשומת ליבינו
לאבסורדיות שבפעולות כאלה, ובמקום זה הם מצביעים רק על ההיבטים השטחיים ביותר של

הסיפור.

לכשנבחר, המדיה מציגה את הסיפור של המנהיג הלאומי כאילו זה מתקשר רק "לאופי", בלי
קשר לכמות החסרונות שלך האדם. הוא לעולם אינו מוצא מתפקידו בגלל חסרונות אלו, ובכל

סקנדל מתחשבים בנקודת המבט שלו.

למשל, לא משנה כמה סקנדלים נחשפו, שכללו את המעורבות של ראש הממשלה הנוכחי אריאל
שרון או הקודם אהוד ברק, אף אחד מראשי הממשלה לא ניצב בפני כל ניסיון להביא

להתפטרותו, ולבסוף הסקנדלים נשכחו. המדיה אף פעם לא חקרה יותר לעומק.

הזרם המרכזי של המדיה מיידעת אותנו שארצות מכריזות על מלחמות מפני שמנהיגים לאומיים
לא מחבבים זה את זה. לדוגמא, במלחמת המפרץ הראשונה, הנשיא בוש האב כעס על סדאם

חוסיין. מצפים שהציבור יאמין שכל הסיפור היה שבוש התרגז על סדאם מפני שהאחרון לא עשה
מה שבוש ביקש ממנו, כלומר לא הסכים לצאת מכוויית.

במלחמת המפרץ השנייה, הנשיא בוש אמר לאומה האמריקאית, "האדם הזה הוא בריון,
דיקטאטור, לא בו אדם נחמד, ואני הולך לעשות את הדבר המוסרי ולהיפטר ממנו". המדיה

אפשרה את התמונה הזאת להיות מיוצגת ללא עוררין, וכך בצורה זו תועדה ההיסטוריה.

עבור הזרם המרכזי של המדיה, דיפלומטיה בין לאומית מנוהלת לפי העיקרון של "כימיה
חיובית" ו"פגישות מקריות". מלחמות הן תוצאה של שני מנהיגים שלא מסתדרים ביניהם.

הסכמי שלום אינם נחתמים בגלל שהמנהיג של אחד הצדדים היה "עקשן".

אם הזרם המרכזי של המדיה אחראית לשידור הפרשנויות השטחיות האלה, אז הם לוקחים חלק
במאמץ של גורמי החוץ למניעת פיתרון המשבר במזרח התיכון. עיתונאים וכתבים שמופיעים

יום- יום בטלוויזיה בלי להצביע על התפיסות המוטעות האלה גם הם חלק מהבעיה.

במקום להדגיש את הגיחוך והסתירות במדיניות ובפעילות של מנהיגי החוץ, הזרם המרכזי של
המדיה אומרת דברים כמו "אפילו בזמן שהנשיא בוש משקיע את היוקרה האישית הרבה שלו

ואת הסמכות של לשכתו בהשכנת שלום ישראלי-פלסטינאי..." זה מציג את גורמי החוץ כרודפי
שלום תמידיים, כמי שאינם מתעניינים בשום דבר אחר.

בעיתון "ניו יורק טיימס" ביוני 2003, התפיסה שלנו את המציאות מעוצבת עבורנו כשאנו קוראים
פרשנויות כאלה על פסגת עקבה: "עכשיו יש לו שלושה פרויקטים מרכזיים שהוא לקח על עצמו:

הבניה מחדש של עיראק ואפגניסטן, ו"משרת המיילדת" למדינת פלסטין החדשה שהוא חוזה
במפת הדרכים לשלום. שוב ושוב במהלך הנסיעה שלו, בוש הבהיר את דעתו שסילוקו של

הדיקטאטור העיראקי מהמזרח התיכון פתח את הדרך לביצוע האג'נדה המדינית הנותרת. לפיו,
עיראק תיהפך למודל לדמוקרטיה במדינה מוסלמית".

בשום מקום בניתוח הזה אין ביטוי לספקנות לגבי השאלה האם הנשיא מונע על ידי שיקולים
אחרים, או איך בדיוק סילוק דיקטאטור אזורי "פותח את הדלת לשלום" או כיצד ארצות הברית

תהפוך את עיראק למודל דמוקרטי. אין דיון לגבי סיבת כישלונם של הסכמי אוסלו, או למה
המצב יהיה שונה הפעם.

העובדה שהנשיא האמריקאי משקר לעולם איננה מיוצגת בתור אפשרות. במקום הצגה מדויקת
של המציאות, מאכילים לציבור אופרות סבון לגבי המניעים לפעולות של מנהיגים לאומיים
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והגורמים שמשפיעים על החלטותיהם.

הזרם המרכזי במדיה הישראלית איננה שונה כלל.

להלן דוגמא למה שמאכילים לאזרחי ישראל במדיה המרכזית.
כתב הארץ הוותיק אבי שביט מסר לציבור הישראלי ב-12 ליוני 2003 שכשגורמי חוץ כמו הנרי
קיסינג'ר נפגשים בסודיות עם מנהיגים ישראליים – זה רק כדי להנחות אותם לגבי הפעילויות

הפנימיות של הדיפלומטיה הבין לאומית, מה ששביט מכנה "תפיסה קיסינג'ריאנית של
המציאות". לכאורה המנהיגים הישראלים מקשיבים לגורמים מדיניים מבוגרים מאד, שלא מלאו

משרות ציבוריות במשך יותר משלושים שנה, ואז מחליטים "להיענות להנחיותיהם", וזה הסיפור
לגבי מה שמתרחש בזירה הפוליטית.

שביט כותב: "אבל, רבין לא היה התלמיד היחיד של קיסינג'ר. היה לא עוד תלמיד, אנרגטי
וחרוץ, שהוא כיום ראש ממשלת ישראל. לכן, כשמנסים לפענח את המדיניות של אריאל שרון, יש

לקחת בחשבון שהוא פועל כפי שפועל מתוך תפיסה קיסינג'ריאנית של המציאות... קיסינג'ר
ושרון שומרים את דבר קרבתם בשקט – רוב המפגשים ביניהם לא מגיעים לתשומת לבה של

המדיה. למרות זאת, הקשר בין הלוחם הישראלי-יהודי לבין הגורם המדיני האמריקאי-יהודי מאד
חזק. שרון רוכש כבוד רב לקיסינג'ר, וחושב עליו כעל מי שיודע להוסיף מימד היסטורי ובין לאומי

להבנה של שרון עצמו את ההתרחשויות מסביבו.

איכשהו שביט חושב שהשורשים האתניים של קיסינג'ר משחקים תפקיד בעיסוקים הסודיים שלו
עם רבין ושרון. נאמר לנו ששרון רוכש "כבוד רב" לקיסינג'ר אך שביט לעולם לא טורח לשאול
מדוע מנהיגים לאומיים ישראלים כמו שרון מנהלים מפגישות סודיות עם גורם ממשלתי שאינו

נבחר.

שביט ממשיך" "זו הסיבה בגללה שרון עכשיו מוכן למתוח את ההיגיון הקיסינג'ריאני לסופו
האולטימטיבי- הוא החליט להעניק לפלסטינאים מדינה בתקופת הביניים ולפנות שבעה עשר

ישובים אפילו ללא הסכם שלום. בשני המובנים האלו, שרון הוא יותר רבין מרבין. הוא הפך
לתומך הבולט ביותר של אסכולת הסדר הביניים והוא מוכן ללכת עד הסוף עם הגישה

הפסימית-מעשית שלו.

לפי הפרשן הפוליטי הבכיר והכתב המוביל של עיתון הארץ, מה שבאמת קורה זה ששרון מתחנך
בדיפלומטיה בין לאומית ובזמן שהמנהיג הישראלי השמנמן מזדקן- הוא סוף- סוף מתחיל להבין
את מה שקיסינג'ר בן ה-85 מספר לא לכל אורך הזמן- שהדרך הטובה ביותר לפתור את הסכסוך

היהודי- ערבי זה לנקוט בגישה הפסימית- מעשית. שרון אינו עושה כפי שעושה כיוון שהוא
"שונא ערבים" או מפני שהוא "פעיל ימני קיצוני", כפי ששאר העמיתים לעיתון של שביט

מספרים לציבור הישראלי כבר שלושים שנה, אלא מפני שהוא "לוקח שיעורים בדיפלומטיה בין
לאומית מהמורה הרוחני שלו, הנרי קיסינג'ר.

השאלה מדוע שרון מתווה את הגורל הפוליטי של ישראל על פי יעוץ שניתן לו מקיסינג'ר- שלא
מילא תפקיד ציבורי בדמוקרטיה מערבית כבר יותר משלושים שנה- לעולם איננה חלק מהדיון

המועלה על דפי העיתון המוביל של ישראל.

מסיבה זו הכיסוי התקשורתי המרכזי בישראל לגבי קיומה של הסכסוך במזרח התיכון איננה
אמינה.

אז למה העיתונות לא מספקת לנו את התשובה המלאה?

במשך יותר מחמישים שנה גורמי החוץ מגיעים לאזור כדי "לעשות הסדר שלום", אך בסופו של
דבר הם תמיד נכשלים. אך כשמנהיגים מהמזרח התיכון נוסעים למדינות אחרות, לדעת כולם
הם מובילים את הדיונים ומספרים לגורמים "זה המינימום שאני מוכן לקבל".במציאות המצב

הוא הפוך; נאמר להם מה גורמי החוץ מצפים שיעשו בצעדים הבאים.

הדיונים הדו צדדיים האלה לעולם אינם מתחילים בסודיות. בפתיחתם תמיד ישנם צילומים בהם
כולם מחייכים ולוחצים ידיים. ואז הם סוגרים את הדלתות. הסכמי אוסלו נידונו במשך שמונה
חודשים לפני שנחשפו לציבור. זה אפשר להסתיר מעיני הציבור את המטרות האמיתיות של

ההסכמים.

מדוע הם פועלים כך? מפני שאינם רוצים שתדע.

ואז הם מגיעים למפגשים האזוריים, ממשיכים לחייך, מצטלמים עוד, אך אף פעם לא מספרים
לך מה באמת אמרו זה לזה. במקום, הדוברים מחלקים הצהרות כתובות על "מפגשים בונים"

ו"צעדים בוני אמון", או הצורך "להאיץ את תהליך השלום" ואז העיתונאים כותבים כאילו זה
באמת מה שנאמר. איכשהו אף אחד לא מצביע על כך שכבר ראינו קודם את "יוזמת השלום

החדשה" הזאת.

או שקיימת קונספירציה מאסיבית של המדיה העולמי ומנהיגי מדינות המערב להסתיר מכולם
את האמת, או שהעיתונאים והכתבים עושים את עבודתם בצורה הגרועה ביותר ואינם מעוניינים

להשיג את הסיפור המלא.

בכל מקרה, הזרם המרכזי של המדיה נכשלה בתפקידה כ"נכס הרביעי" וכמגנה האחרונה על
חירותו של העם. הסיבה היחידה בגללה גורמי החוץ יכולים להמשיך במרמה שלהם היא

שהמדיה מתחנפת אליהם במקום להתייחס להצהרותיהם ולפעולותיהם באופן ביקורתי. החוסר
בדיווח אגרסיבי הוא אחד הסיבות להמשך קיום הסכסוך במזרח התיכון.

ובעוד שהכתבים מחקים כמו תוכים את מה שמספרים להם הדוברים של הפוליטיקאים
הלאומיים, הם מפספסים את הדברים החשובים באמת- עסקאות הנשק, הלחץ לשמור על מחירי

הנפט נמוכים ועל המחירים בדולרים וכו'.אין פלא שרק מעט אנשים מודעים להיבטים אלה של
הסכסוך במזרח התיכון.

השליטה על מקורות הנפט באזור ומכירת אמצעי לוחמה ע"י מדינות מערביות לדיקטטורים
במזרח התיכון אינם נושאים חשובים מפני שהזרם המרכזי של המדיה איננה מדווחת על נושאים

אלה.

כמו שאמר הפרשן הקנדי המפורסם מרשל מקלוהן: "המסר הוא המדיה".

בסכסוך במזרח התיכון, המסר הוא מה שהזרם המרכזי של המדיה מחליטה שיש לספר לציבור.
ברור שהתפיסה הציבורית נתונה למניפולציה. הסיבה היחידה בגללה רוב האנשים מאמינים
שהיעדר מדינה פלסטינאית הוא הגורם לחוסר היציבות באזור היא שזאת התפיסה שהמדיה

מחדירה לראשינו. גם בלי הקמת מדינה פלסטינאים בחמישים השנים הקרובות, המזרח התיכון
יכולה להגיע ליציבות ושגשג. הסכסוך מצוי יותר אצלנו בראש מאשר על הקרקע.

אם יהודים וערבים רוצים לחיות בשלום זה עם זה, עליהם להוציא את הזרם המרכזי של המדיה
והם צודקים ש"אנחנו התקשורתי המערך את לשכנע לנסות במקום שלהם באזור מהסכסוך
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ם והם אנחנו צודק מהסכסוך באזור שלהם במקום לנסות לשכנע את המערך התקשורת ש
טועים".

פרק 5

התפקיד של הנפט, אמצעי הלוחמה והדולר האמריקאי בסכסוך המזרח תיכוני

ישנה דעה בזרם המרכזי של המדיה לפיה הדאגה היחידה שיש למדינות המערביות במזרח
התיכון נוגעת לכך שיהודים וערבים ישלימו ביניהם. אבל אחרי כל השנים האלה של ניסיון

בהשגת שלום, איך זה שעוד אין שלום?

מפני שהשלום לא טוב לעסקים שלהם. מה שחשוב זה לשמר את עליונות הדולר האמריקאי
בשווקים המסחריים העולמיים, למחזר petrodollars על מנת לשאת רווחים מתעשיית הנפט,
ולמכור אמצעי לוחמה לשלטונות הערביים עתירי הנפט. ההסכם הלא כתוב בין ארצות הברית

לבין שליטים אלה הוא שמחיר הנפט יקבע בדולרים, ותמורת זאת ארצות הברית יגנו על מדינות
אלה.

למרות שה- CNN לעולם לא דנה בנושא זה, זה חיוני לחוזקו של הדולר האמריקאי שמחיר
הנפט יקבע רק במטבע האמריקאי. כשנפט נמכר בדולרים אמריקאיים, מדינות מסביב לעולם

צריכות לשמור על רמה מסוימת של המטבע האמריקאי במאגרים של הבנקים המרכזיים שלהם
כדי לממן את קניית הנפט. OPEC הוא איגוד שיצרה ארצות הברית במיוחד למטרה זו.

אם מחיר הנפט היה נקבע במטבעות אחרים, לרב המדינות לא היה צורך באגירת דולרים, וכל
הכסף שממשלת ארצות הברית הדפיסה בשנים עברו היה הופך לבעל ערך רק שם. זה היה
מציף את המדינה בדולרים וגורם לאינפלציה בממדים ענקיים. בנוסף, מסחר בהווה ובעתיד

וחשבונות חסרים בהווה כבר לא היו ממונים על ידי גורמים זרים שרוכשים שטרות אוצר
אמריקאיים ומסמכי חובות נוספים בשליטה אמריקאית. במילים אחרות, ארצות הברית הייתה

מפסיקה להיות מעצמת על כלכלית.

במאמר מבריק בנושא זה בשם "ניתוח מקרו אקונומי וגאוסטרטגי של האמת הלא מדוברת",
הכלכלן וויליאם קלארק כתב בינואר 2003: הסיוט הגדול ביותר של המאגר הפדראלי הוא שה-

OPEC יעבור ממדרג דולרי למדרג של היורו. עיראק אכן עברה החלפה זו. הסיבה האמיתית
בגללה פמליית בוש רוצה ממשלת בובות בעיראק, או יותר חשוב, הסיבה בגללה החברה

השיתופית לתעשייה וצבא רוצה ממשלת בובות בעיראק, היא שהם יעברו חזרה למדרג דולרי.

לפי החוקר / סופר דייויד לינדורף: "כשמדובר בנפט, דיקטאטור נחשב ל"חברותי" כלפי ארה"ב
כשהוא מוכן לנהל איתה עסקים, והוא "אויב מסוכן" כשאינו מוכן לכך. זה היה המניע המאיץ

מאחורי המדיניות של ביטחון לאומי, במיוחד מאז נפילת ברית המועצות. נפט ומדיניות הביטחון
הלאומי שניהם שקעו במשך המלחמה הקרה.

אך מאז סיום אותה מלחמה, ישנו מאבק גלובלי בלתי מרוסן להשגת נפט.

המטרה של גורמי החוץ היא לשמור על זרימת הנפט לכלכלות המערביות במחיר יחסית נמוך על
מנת שלא להזיק לרווחים של חברות הנפט המובילות מתהליכי הטיהור והשיווק של מוצרי שמן,

ולהבטיח שמחירי הנפט ימשיכו להיות בדולרים. על מנת לעשות את זה, גורמי החוץ צריכים
לתמוך במשטרים לא דמוקרטיים ומושחתים (כגון הערב הסעודית, כווית, אומן, קטר ובהרין

ואיחוד הנסיכויות הערביות) על מנת שימשיכו לשרת את האינטרסים של גורמי החוץ. תמורת
זה, מדינות אלו שומרות על מחיר נפט יחסית נמוך, על קביעת המחיר בדולרים ואף פעם לא

מתפתחות בתהליכי יצור השמנים עד כדי תחרות עם חברות שמן זרות.

לפי דברי הפרשן לענייני חוץ מייקל רנר: "בסופו של דבר, אינטרסים אמריקאיים כלכליים
דורשים מחירי נפט נמוכים, אך לא נמוכים מדי על מנת להימנע מתנודות מחיר תכופות. הערב

הסעודית כבר הרבה זמן לוקחת עמדת מפתח בהיבט הזה, בהבטחת יציבות על ידי השלמת
חסרים בתפוקה במקומות אחרים בעולם וקיצוץ ביצור העצמי שלה כשספקים זללנים מאיימים

להנמיך יותר מדי את המחירים". (מייקל רנר, "הבזיזה האחרת" 
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החוק השני שאינו כתוב הוא שכמות מסוימת של ההכנסות מהנפט שמרוויחות מדינות עתירי
נפט צריכה להתבזבז על קניית אמצעי לחימה. ב-2002, ממשלות ערביות במזרח התיכון הוציאו

52 מיליארד דולר על כוחות הלחימה שלהם, ומתך זה 18 מיליארד דולר יועדו לרכישות
ממדינות זרות. מדינות ערביות מקדישות 11%-8% מהרווחים הלאומיים שלהם להגנה (23%

מסך הוצאות הממשלה). (יאהיא סאדוסקי, רובים או חמאה, עמ' 3). בעשור האחרון, ערב
הסעודית לבדה בזבזה מעל מאה מיליארד דולרים על אמצעי לחימה. לפי הפדרציה האמריקאית

למדענים, בעשור שאחרי מלחמת המפרץ (1991-2001) ארצות הברית מכרה אמצעי לחימה,
ציוד ופרויקטים לבניה צבאית בשווי של יותר מ-43 מיליארד דולר, ועוד 16 מיארד דולר לכווית,

קטר, בהרין ואיחוד הנסיכויות הערביות. ערב הסעודית לבדה מייבאת אמצעי לחימה בשווי
משוער של 15 מיליארד דולר כל שנה.

במקום להשתמש בעושר הזה לבניית תשתית כלכלית באזור כולו, הוא מבוזבז על אמצעי
לוחמה. שאר ההכנסות מהנפט (אחרי שמכסים הוצאות מ

משלתיות בסיסיות) מופקד בבנקים מערביים כנכסים הפרטיים של מנהיגים ערביים מושחתים.
זה פועל לטובת המנהיגים והאינטרסים של הבנקים המערביים הגדולים גם יחד. תהליך זה

נקרא "מחזור דולרי-שמן". כיוון שהרבה מהעושר הזה מגיע לבסוף לבנקים המערביים, זוהי עוד
דרך בה גורמי חוץ מרוויחים מהמתח המתמשך באזור המזרח התיכון.

עוד פעילות של גורמי החוץ היא מכירת כמויות אדירות של טכנולוגיות ואמצעי לחימה
לדיקטאטורים ערביים כמו סדאם חוסיין ואז, שנים אחר כך, כשהדיקטאטור אינו ממלא אחר רצון
גורמי החוץ, הוא הופך ל"איום ליציבות האזורית" ופלישה יקרה (לציבור- לא לתעשיית הלוחמה)
נדרשת פתאום כדי לרסן אותו. כשהעשן מתפזר, אף אחד אינו מפנה אצבע מאשימה כלפי גורמי

החוץ, על כך שהם אפשרו להם להתחמש מלכתחילה.

כיוון שלאף מדינה ערבית אין תעשיית לוחמה, כל אמצעי הלחימה באזור מיובאים. אם מדינות
המערב באמת היו רוצים להביא שלום למזרח התיכון, הם היו מטילים איסור על מכירת אמצעי

לחימה לאזור לפני שנים. במקום זה, הם מוכרים אמצעי לוחמה בשווי עשרות מיליארדים כל
שנה למשטרים הבלתי יציבים באזור. כך שהגופים ששולחים "משלחות מיוחדות" כדי "לעזור

לשני הצדדים לעשות שלום" הם בו בזמן הספקים העיקריים של אמצעי לחימה לאזור.

איכשהו, סתירה זו לעולם איננה נחשפת.

זה המקום בו הסכסוך הישראלי-פלסטינאי משרת את מטרתו. שמירה על המשך קיום הסכסוך
פירושה ששני הצדדים- יהודים וערבים- יכולים לנהל "מסע מוסרי" אינסופי, כשכל צד מאשים

את הצד השני על כך שהסכסוך ממשיך, ומפנה אצבע מאשימה כלפי הצד השני, במקום
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להפנותה כלפי גורמי החוץ.

האם זה רק מקרה שישנם מאגרי נפט גדולים מאד במזרח התיכון, בעוד שבו בזמן סכסוך בן
שבעה עשורים קיים באזור? אם לא היה נפט, האם הסכסוך הערבי-ישראלי היה קיים?

כל עוד הערבים והיהודים מאשימים זה את זה, לתפקיד של גורמי החוץ לא ישימו לב, וכנ"ל
לגבי הרווחים שלהם.

את איזה מטרה ישראל משרתת?

גורמי החוץ צריכים סכסוך מקומי אזורי שמיוצגת ב"מונחים מוסריים" על מנת שאנשי האזור לא
ישימו לב לאינטרסים האמיתיים שלהם במזרח התיכון, כמו מכירת נפט ואמצעי לוחמה. סיבה

זאת בלבד- בהתחשב בחיוניות שמירת הסטאטוס קוו עבור גורמי החוץ- מספיקה על מנת
שישמרו על המשך קיום הסכסוך.

אם רוצים ליצור ולשמר סכסוך, יש צורך בשני צדדים. ישראל היא אחד המשתתפים, וזוהי
תפקידה המרכזי מבחינת גורמי החוץ. זה מסביר מדוע ארצות הברית לעולם לא תחליש את

העמדה הגאוסטרטגית של ישראל ותשים את הערבים בעמדה שיוכלו להביס את ישראל, ולא
משנה כמה הם יכעסו על ישראל. לא הדאגה לביטחון ישראל היא שמניעה את העמים

המערביים, אלא הדאגה לביטחון זכויותיהם המוקנות.

למרות מה שיהודים ישראלים ואמריקאיים אולי מאמינים, סיוע אמריקאי אינו מוענק לישראל
בגלל הזדהותם של ארצות הברית עם המדינה היהודית או מפני שארות הברית התחייבה להגן

על בטחון ישראל. זה רק עוד סיפור כיסוי.
לגבי הסיבה לכך שארצות הברית מעניקה סיוע צבאי לישראל, המלומד בענייני המזרח התיכון,

פרופסור סטיבן זונס מאוניברסיטת סן פרנסיסקו טוען: "סיוע זה הוא מעט יותר מתמיכה כספית
ליצרני הנשק האמריקאיים" בהתחשב בכך שרוב הכסף מושקע בקניית אמצעי לחימה מארצות

הברית. יותר מזה, רכישת תחמושת על ידי ישראל מגבירה את הדרישה לתחמושת במדינות
הערביות. הישראלים הודיעו כבר ב-1991 שהם תומכים ברעיון של הקפאת העברת אמצעי

חימוש במזרח התיכון. ארצות הברית היא שדחתה את הרעיון.
בהסבירו את התפקיד של הסיוע שארצות הברית מעניקה לישראל, זונס טוען:

בסתיו של 1993, כשלרבים היו תקוות נשגבות לשלום, 78 סנטורים כתבו לנשיא הקודם ביל
קלינטון והתעקשו שהסיוע לישראל תמשיך להיות "ברמה הנוכחית". ה"סיבה היחידה שלהם"
הייתה "הרכישה המאסיבית של אמצעי לחימה משוכללים על ידי מדינות ערביות". במכתב לא
צוין ש-80% של אמצעי לחימה אלה נרכשו מארצות הברית. אני לרגע לא מכחיש את הכוח של
AIPAC (הועדה הישראלית-אמריקאית לעניינים ציבוריים), השדולה הפרו-ישראלית, וקבוצות

דומות אחרות" אומר זון, "אך תעשיית האיגוד של אירוספייס שמקדמת את העברות הנשק
המאסיביות האלה היא אף בעלת השפעה גדולה יותר. איגוד זה נתן פי שניים יותר כסף

לתעמולות מאשר כל הקבוצות הפרו-ישראליות יחד. ההשפעה שלהם על גבעת הקפיטול,
במונחים שתדלניים, אפילו גוברת על זו של AIPAC. הלכי הרוח הכלליים של מדיניותה של

.AIPAC -ארצות הברית הייתה די דומה גם לולא קיומה של ה
זונס מודה שהנושא מורכב, ואומר שאינו רוצה להישמע "קונספירטיבי", אך מבקש מאיתנו

לדמיין מה תעשייה פלסטינאית, טכנולוגיה ישראלית וכספים מהנפט במדינות הערב יכולים
לעשות כדי לשנות את מהמזרח התיכון. איזה משמעות תהיה לזה עבור יצרני לחימה

אמריקאיים, חברות נפט, מתכננים בפנטגון?
עוד פרשן לענייני המזרח התיכון, הד"ר מוסיל שהאדה, מציין:

"ישראל היא בעלת ברית אחראית בהשוואה למשטרים הערביים חסרי היציבות, בזמן
שהמלחמות באזור תשמורנה על המפעלים הצבאיים של ארצות הברית פעילים בכל הכוח".

("מי שולט על מי", הקרוניקל הפלסטינאי).
שמירה על כך שהישראלים יתמקדו ברעיון שהערבים רוצים להשמיד את ישראל היא מנת חלקם

של גורמי החוץ באותה מידה של ניצולם את מאגרי הנפט ואבטחת תמחור הנפט בדולרים.
"מערכת היחסים המיוחדת" של ארצות הברית עם ישראל מבוססת על ההנחה שישראל תמשיך
לאפשר לעצמה לשמש "פונדקאית" על מנת שיישמר המשך קיום הסכסוך, וכך יישמרו התנאים

הנדרשים על מנת שעשרות מיליארדי דולרים בחוזי תחמושת יהיו מובטחים לעמים מערביים.
בלי קשר לשאלה האם מדיניות זו היא תוצאה של תוכנית שנקבעה מראש או "שפשוט זה יצא

כך", זהו אחד מהמקורות העיקריים לדלק שמפעיל את הסכסוך במזרח התיכון.
פרק 6

פתרון כלכלי לסכסוך הישראלי פלסטינאי.

אם גורמי החוץ מתכננים לשמר את קיום הסכסוך במזרח התיכון, הגיוני להניח שהם אינם
מעוניינים ביצירת מדינה פלסטינאית יציבה ומשגשגת שתיצור את התנאים הדרושים לדו-קיום

בין יהודים לערבים. אז ניתן להניח, שככל שהאינטרסים של גורמי החוץ מחזיקים מעמד, מדינה
פלסטינאית לא תקום... בלי להחשיב את היעדים המתוכננים "במפת הדרכים".

כיוון שהם, ולא הישראלים, שולטים במתרחש במזרח התיכון, איך ניתן לסייע לפלסטינאים?

בואו נהיה כנים. שום פתרון פוליטי לסכסוך לא יצליח אם הוא לי יביא לשיפור במעמד
הסוציו-אקונומי של הפלסטינאים. הסכמי אוסלו התעלמו מהיבטים כלכליים, ולכן נכשלו. אם

השלום הולך להחזיק מעמד, היבטים כלכליים צריכים לקבל עדיפות על פני היבטים פוליטיים,
ולא הפוך. יש ליצור מצב של שגשוג כלכלי לפני שניתן להביא למצב של יציבות פוליטית.

כשמתחילים מההנחה שהעדר מדינה פלסטינאית הוא הסיבה האמיתית להמשך הסכסוך
נמנעים מלפנות לבעיות האמיתיות. עובדה היא שערבים יכולים ואף מרוויחים מלחיות תחת
שלטון ישראלי. האוכלוסייה הישראלית-ערבית בת מליון התושבים היא דוגמא נבחרת לכך.
ואפילו יחסי שלום, אם כי לא ישירים עם ישראל נושאת פירות; האוכלוסייה בגדה המערבית

ובעזה לעולם לא חיה ברמת איכות חיים גבוהה כל כך כמו בין השנים 1967 ו-1987. התנאים
הכלכליים הקשים ביותר שהם חוו ב-35 השנים האחרונות היו כאשר חיו תחת שלטון פלסטינאי

או זה של אש"ף.

כך שלא צריך להניח באופן אוטומטי שהפתרון הטוב ביותר לפלסטינאים הוא מדינה
פלסטינאית. אפילו אם מאמינים שזו צריכה להיות המטרה, זה לעולם לא יתגשם ללא בניית

תשתית כלכלית תחילה, וזה ייקח זמן, לפחות עשור או שנים. לא היה ניתן להכריז על הקמת
מדינת ישראל בשנות הארבעים המאוחרות של המאה העשרים לולא יצירת תשתית כלכלית

ותעשייתית במשך 25 השנים שקדמו לכך. מאיזו שהיא סיבה, האנשים שתומכים בהקמת מדינה
פלסטינאית לעולם לא טורחים להתמודד עם השאלה מהיכן יבוא הכסף עבור המדינה. בלעדיו,

ישות פוליטית פלסטינאית שזה עתה קמה לא תאריך ימים, מפני שלרדיקלים- מהשמאל או
מהמחנות הדתיים- יהיה הכוח לאתגר את הלגיטימיות של הגוף השולט בעקבות חוסר היכולת

שלו ליצור שגשוג.

מדינות עצמאיות אינן מגיעות על מגשי כסף. אלא אם כן הפלסטינאים יוכלו לבנות את התשתית
לבוא יכולה לא רטוריקה של כמות אף נקודה. אמיתית, עצמאות להם תהיה לא עצמאית, לישות
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כולה לבוא קה לא  ת, נקודה. אף כמות של רטור ת ה להם עצמאות אמ ת, לא תה שות עצמא ל
במקום הצורך להתפתחות כלכלית.

מה יש לעשות?

למרות שהרעיון של פלסטינאים שמבטאים את שאיפותיהם הפוליטיות דרך ירדן תמיד נחשב על
ידי גורמים פרו-ערביים להשקפה גזענית שדורשת העברת מקום כפוי, זה לא בהכרח כך.

בואו נודה כולנו ש-100% של הירדנים אינם משתייכים באופן חוקי ל-hashemites. הדרישה
שלהם לאדמה היתה אפילו חלשה יותר ב-1920, כשהבריטים העניקו להם את השלטון, אבל

אפילו כיום, עם 65% של אוכלוסיה פלסטינאית, למה ירדן לא מציעה לפלסטינאים מהגדה
לפחות חצי מהמדינה כדי למקם בה את התשתית הפוליטית שלהם? למה שלא נעודד את ערביי
הגדה המערבית להצטרף למפלגות פוליטיות שבסיסם בעמאן? למה שאנשי הגדה לא ישתמשו

באזרחותם הירדנית כדי לקדם את האינטרסים שלהם? ערביי הגדה היו חלק מהמדינה הירדנית
לפני 1967; למה שלא ישתייכו לישות פוליטית זו כיום?

באופן דומה, לאותם ערבים ישראלים שאינם רוצים להזדהות עם ישראל יש להעניק אזרחות
ירדנית, ואת הזכות לבטא את השאיפות הפוליטיות שלהם שם ולא בכנסת.

אין הכוונה כאן לכך שעל אנשי הגדה או ערביי ישראל להגר לירדן. אך לפחות יש לאפשר לערביי
ישראל להצביע בבחירות בירדן או בישראל. הגיוני לחשוב שהפלסטינאים בעצמם- בירדן, בגדה

המערבית ובישראל- יהיו הראשונים לתמוך בתוכנית כזאת, ולהפעיל לחץ על המלך חוסיין
לעשות סוף- סוף את "הדבר הנכון". איחוד פוליטי ושוק של חמישה מיליון ערבים פלסטינאים

וירדנים יכולים ליצור ישות פוליטית שלוה ומאד וכזו שמסוגלת להתקיים.

ה"בעיה" האמיתית הוא שבדרך זו ירדן תתרום לפתרון הסכסוך הערבי-ישראלי ולשיפור
התנאים הסוציו אקונומיים של ערביי ישראל והגדה המערבית. אם גורמי החוץ לא היו עושים

הכול שביכולתם כדי לשמר את 
הסכסוך הערבי-ישראלי, המערכת היחסים הזאת בין הירדנים לערביי ישראל והגדה הייתה

מתהווה באופן טבעי.

אם גורמי נחוץ היו מפסיקים להתערב באזור על ידי השחתת מנהיגים לאומיים ערביים
וישראלים, זה היה קורה, והסכסוך הערבי-ישראלי היה נפתר.

אז מה צריך להיות הצעד הבא?

לאחר פתירת בעיית האזרחות כפי שתואר לעיל, ערביי הגדה יצטרכו תשתית סוציו –אקונומית
טובה יותר: כבישים, בתי ספר, מתנ"סים,בתי חולים, מפעלים, מתקני טלקומוניקציה וכו'. בניית

כל זה תתמשך לפחות 10- 20 שנה. ליהודים לקח תקופת זמן דומה, והם אף התחילו ממצב
יותר טוב מהמצב של הפלסטינאים כיום. בואו לא נהיה תמימים במחשבה שהפלסטינאים כיום

יכולים לעשות בתקופת זמן קצרה יותר את מה שעשו היהודים בתחילת המאה האחרונה.
הפלסטינאים סבלו מספיק ממחשבות שווא; ועכשיו הגיע זמן לחשוב מה ניתן לעשות באופן

מציאותי על מנת לשפר את חייהם.

אני מציע שיש לאפשר להם ואף לעודד אותם להתחיל בבניית התשתית, ולהזניח לעת עתה את
זכות השיבה ואת עניין המדינה. רק כשבניית התשתית תושלם יגיע הזמן לדון בשאלה האם
להקים מדינה פלסטינאית עצמאית או ישות אוטונומית שמשתייכת לישראל ו/או ירדן, וכמה

פליטים יכולה לקלוט התשתית הכלכלית החדשה בעזה ובגדה המערבית.

אמנם ישנם הרבה קולות פרו-פלסטינאים שטוענים- "לא- יש להקים מדינה פלסטינאית על מנת
שתתרחש התפתחות כללית", אך אלה אינם מודעים לתנאים הכלכליים ששוררים כעת בשטח.

עד שהקולות התומכים בפלסטינאים יפסיקו להאשים את ישראל ויתחילו להפנות אצבע
מאשימה כלפי האיכות הירודה של ההנהגה הפלסטינאית, רמת החיים בגדה ובעזה לא

תשתפר. ההנהגה נכשלה כשלון חרוץ בשיפור חיי הפלסטינאים כשניתנה לה הזדמנות, בין
1993-2000. השאלה האם הנהגה חדשה תצליח טוב יותר איננה מהות העניין. מה שחשוב הוא

שכל הפלסטינאים יבינו שמנהיגיהם רימו אותם.

פלסטינאים בע"מ.

יש להקים ישות מסחרית-כלכלית חדשה כדי לעשות הון ממקורות פרטיים וציבוריים, ליצור,
לקנות ולמכור או לעשות כל מה שמסייע בבניית תשתית בגדה ובעזה. לישות תהיה ועד מנהלים

ויועצים אסטרטגיים (שנבחרים תודות לכישוריהם ולא לקשריהם הפוליטיים), ורובם יהיו ערבים
ישראלים או פלסטינאים מהגדה. למרות שכיום קיימים מספר "ארגוני רווחה פלסטינאים", כולם

משתייכים להנהגת אש"ף, ועל כן נגועים בשחיתות של ישות זו.

יתכן ודברים אלה לא מציאותיים, כיוון שרוב האנשים שקוראים את זה חושבים שלא ניתן לעשות
כלום בגדה ובעזה ללא אישור של הרשות הפלסטינאית, אך לפחות אנו יודעים מה הבעיה וכיצד
ניתן לפתור אותה: יש לומר להנהגת אש"ף או לרשות הפלסטינאית לפנות את מקומם בהנהגה

ולאפשר לאחרים לתפוס אותו.

המטרה מתחת לפני השטח של פלסטינאים בע"מ היא להציע מניות לפלסטינאים ולערבים
ישראלים, היכן שהם גרים. כל מה שנדרש כדי להפוך לבעל מניה היא הזדהות עם העקרונות

הבסיסיים והחזון של הארגון, קרי סיוע לשגשוג העם הפלסטינאי. השותפות בישות
המסחרית-כלכלית החדשה תהיה שמורה ובאופן ייחודי לערביי ישראל, ערביי הגדה ועזה,

פלסטינאים בגדה המזרחית ובכל מקום בעולם. וכדי להבטיח שהחברה החדשה הזאת תהיה
נקייה מ"המחלה" שתתלווה לסכסוך מתמשך עם ישראל, לפני מכירת מניה תהיה דרישה

להישבע לתמוך בדו קיום וביחסי שלום עם ישראל.

באיזה סוגים של השקעות ונכסים מדובר? אולי רישיון פלסטינאי סלולארי שנמכר בעלות נמוכה
תוך קבלת הבטחה מהקונה לאסוף הון על מנת לבנות תשתית סלולארית טובה באזור. אולי

ערוץ רדיו או טלוויזיה פרטי שמוקם על ידי ערבי עשיר בדטרויט כדי לסייע לבני עמו. אולי, יחד
עם מענק מסוכנות סיוע בין לאומי, הקמת מפעל חדש בג'נין ליצור חומרי בניה. פלסטינאים

בע"מ יהיו בעלי המפעל וכל הרווחים יעברו להנהלת החברה. כל הרווחים שנשארים בסוף השנה
יחולקו בין מחזיקי המניות.

יתכן שפלסטינאים מלונדון ישתמשו בישות חדשה זו ככלי לייצא דברי אומנות ויצירה של אומנים
פלסטינאים ולמכור אותם ברחבי אירופה. יכולה להיות יוזמה של הוצאה לאור שבה מענק

מהאיחוד האירופי תנוהל דרך פלסטינאים בע"מ כדי ליצור ולפתח עיתונות חופשית באמת.
פלסטינאים בע"מ יכולה להיות בעלת זכויות בלעדיות להקים רשת מקדונלדס, תחנות דלק,

וספריות וידיאו של בלוקבסטר ברחבי הגדה המזרחית, המערבית ובאזורים בהם מרוכזים
ערבים בישראל. כל הרווחים והעסקים של החברה יהיו לטובת מחזיקי המניות, כמו בכל חברה

שמטרתה עשיית הון. 
חת ההסדר הזה, ישראל תשמור על שליטה על הגבולות החיצוניים לפחות 10 שנים, עד

שההתפתחות הכלכלית תיצור סביבה יציבה, ובעקבות זאת יצומצמו ארגוני הטרור והקבוצות
הקיצוניות. הממשלה הישראלית תעשה עבור הפלסטינאים את מה שעשו הבריטים עבור
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הקהילה היהודית בפלסטין בין השנים 1921- 1945- יצירת מטריית בטחון תחתה ניתן לפתח
תשתית חברתית ותעשייתית המאפשרת הקמת מדינה עצמאית. כשהאלימות תיפסק ואנשים

יחזרו לעבודה, היציבות תחזור לאזור ותתחיל תקופה של בניה מחדש.

אך חיוני שישות כזאת תישאר נקייה מהשחיתויות הנפוצות כל כך בשאר מדינות ערב; אחרת
שום דבר לא ישתנה עבור הפלסטינאים. הפתרון שאני מציע לעולם לא יעבוד כל עוד ישות

כלכלית זו נשארת תחת השליטה של ההנהגה הדיקטטורית הנוכחית בגדה המערבית ובעזה.

עוד היבט חשוב לפתרון הזה הוא שערביי ישראל יהיו המריצים הטבעיים שלו, בגלל הקשרים
שלהם עם ישראל. ערביי ישראל ייקחו על עצמם את התפקיד של ישראל ב-30 השנים

האחרונות, ויהפכו ל"שותפי המסחר הבוגרים" של הגדה המערבית ועזה. יהיה קל יותר
לפלסטינאים לקבל שירותים מהם מאשר מישראל, למרות ששירותים אלו הם תוצאה של ידע

ומומחיות ישראלית.

עבור ערביי ישראל, פעילות כלכלית חדשה זו תהיה ברוכה, בהתחשב ברמת ההשכלה שלהם
וכמות המועטה של תפקידי צווארון לבן שיש בשבילם בישראל. אילו רק 5 מיליארד דולרים של
פעילות כלכלית יהיה מונע בעקבות המודל החדש הזה בשלוש שנותיו הראשונות! תחשבו מה
כמה מיליארדי דולרים של השקעה פרטית וציבורית יכולים לעשות כדי להעלות את מצב רוחם

של הפלסטינאים! כמה טוב יהיה לראות ערבים ישראלים משתפים פעולה בנושאים אלה עם
ערבים פלסטינאים. לא יהיה צורך לחזור לימים בהם המנהל האזרחי הישראלי שלטה על

הפלסטינאים; ערביי ישראל יכולים לספק את כל השירותים שהאוכלוסייה הפלסטינאית זקוקה
להם. תחת השלום שאני מתאר, השליטה הצבאית על הפלסטינאים תבוא לקיצה.

הסיבה בגללה גישה זו תעבוד

מייסדי ארצות הברית העלו את הרעיון שהמדינה תספק מספר קטן של שירותים, כמו בטחון
בסיסי, מסחר בין לאומי ומטבע. תמורת הבטחה לביטחון ומטרות משותפות, אלה שהאמינו

בצורת הממשל החדשה נהנו מיכולת התפתחות ושגשוג בתנאי שלום.

הרעיון שמוצג כאן זהה. הערבים הישראלים מתבקשים להצטוות לערביי הגדה וליצור מוסד
כלכלי שמעודד מסחר, עסקאות חליפין וחוזים בין החלק היהודי-ערבי, הגדה המערבית, הגדה

המזרחית ועזה. ישות זאת תהיה נחלתם של כל האנשים שמבטיחים שותפות למטרותיה.
תמורת זאת, הם יהפכו לבעלים מידיים במיזם זה, שכעבור זמן שוויו יהיה עשרות מיליארדי

דולרים.

האם אתם יכולים לדמיין כיצד ישתנו פני הדברים אם אנשים ירוויחו כסף ותהיה עבודה רבה
בשוק, אם תשתיות חדשות שקמות בכל מקום? למה שזה ישנה אם יש לפלסטינאים מדינה או
לא, אם הם רואים שפור בחייהם? ישראל יכולה לדאוג ליציבות פוליטית בלי שתיאלץ להשתיק

או להרוג פלסטינאים. מ-1967 עד 1987 אמנם הפלסטינאים היו תחת כיבוש צבאי, אך הם
התקדמו מאד בשנים אלו. במשך עשרים השנים היו מעט מאד, אם בכלל, בעיות צבאיות בין

ישראל לפלסטינאים. לכן אני לא מוכן לקבל את זה שהלוחמה והסכסוך האזורי הוא בלתי נמנע.
זה לא נכון, מפני שיהודים וערבים חיו יחד גם כשלא הייתה שליטה פלסטינאית.

מה גורם לאנשים לחשוב שהשליטה הפלסטינאית הקיימת כיום מסוגלת ליצור מדינה
פלסטינאית עצמאית ומשגשגת שתחיה בדו קיום עם ישראל? עובדה שהפלסטינאים נכשלו
באופן נחרץ בבניית תשתית לישות פוליטית משל עצמם. זו האמת הפשוטה, למרות שאולי

לאנשים בעולם הפלסטינאי ולתומכיו קשה לקבל אותה. ערבים ישראלים ופלסטינאים יכולים
לסייע ביצירת תשתית זו על מנת להעלות ולשפר את איכות חייהם.

בעוד שרבים יאמרו- "אבל הפלסטינאים לעולם לא יקבלו הצעה זו"- תשובתי היא- "אז מה"?
יתכן וחלק יתנגדו לה, אך אולי רבים ימרדו בחמאס ובצעקות של ערפאת ויגישו בקשה לבעלות

חלקית בתשתית חדשה זו, מפני שמי שמחזיק במניה בה עלול להתעשר בעתיד. אני מאמין
בנוסחת הקסם הטוענת שרמת חיים גבוהה יותר מורידה את המשיכה של רטוריקה קיצונית.

על הפלסטינאים להבין את הסיבה בגללה הם חיים איך שהם חיים ומי אחראי לאסונם
המתמשך. במשך ארבעת העשורים האחרונים הם היו שפוטים עיוורים של ערפאת ואנשיו, אך

הם לא זכו לשום תמורה לכך, מלבד עוני ומוות. הגיה הזמן שהם יתמכו בישויות אחרות, שיהיו
במעמד שבו הם מסוגלות להציע להם ולילדיהם חיים טובים יותר. אם אנשים התומכים

בפלסטינאים מחוץ למזרח התיכון יבינו מה בהכרח הכי טוב עבורם, גם הם יפסיקו לראות
בהקמת מדינה פלסטינאית עצמאית פתרון פלא, ויתחילו לחפש אפשרויות כלכליות שניתן לאמץ

על מנת לשפר את חיי היום יום של כל הפלסטינאים, בכל מושבותיהם.

פרק 7

יחד, יהודים וערבים יכולים לפתור את הסכסוך במזרח התיכון

אם יהודים וערבים יבינו מדוע הם עדיין מעורבים בסכסוך בן מאה השנים הזה, מי יצר את
הסכסוך מלכתחילה, ומי רוצה לשמר אותו, אז הכוח של האליטה הזרה תתנדף.

ברגע ששני הצדדים יכירו במשחק שמתנהל על חשבון חייהם , הזרים כבר לא ימצאו יתרונות
בהשחתת מנהיגי האזור. יהודים וערבים צריכים להכיר בכך שהם לא האויב מספר אחד זה של

השני, ויש להם יותר מאפיינים משותפים מאשר לכל צד ולזרים. המטרה הראשונית צריכה
להיות הוצאת הזרים ממרכז העניינים.

אם שני הצדדים לסכסוך רוצים ברצינות לשים קץ לאסון, הם צריכים להתחיל בכך שיבינו מי
יוצא הכי נרווח מיציבות אזורית מתמשכת.

כל הרווחים מהנפט של הערבים שהיו צריכים להיות מושקעים לפיתוח כלכלי וחברתי שימשו
במקום זאת להעשיר את יצרני הנשק הזרים. במקום לקבל את הרווח המקסימאלי ממכירת

המשאבים הטבעיים שלהם, OPEC שמרה על מחירים מינימאליים מפני שזה מה שגורמי החוץ
רוצים. במקום להשקיע בפרויקטים שייצרו מקומות עבודה ברחבי המזרח התיכון, כספים אלה

מגיעים לשטרות האוצר ולכלים כלכליים אחרים שמקורם בארצות הברית.

עבור גורמי החוץ, ניצול הערבים ושמירה על חוסר היציבות באזור היא מאד רווחית. ישראל לא
מרוויחה כלום מהיבט זה של הסכסוך במזרח התיכון.

אז בפעם הבאה שהזרים יופיעו עם עוד "מפת כבישים" שתוביל את האזור לקראת שלום, אולי
כדאי שקודם נשאל את עצמנו כיצד יתכן שהם כל כך מסורים למציאת פתרון של שלום בעודם

ממשיכים למכור אמצעי לחימה למשטרים לא דמוקרטיים באזור.

לשני העמים יש את הכוח למנוע מהזרים להתערב. הדרך לעשות את זה היא על ידי שלילת
השפעת הזרם המרכזי של המדיה- הכלי שגורמי החוץ משתמשים בו כדי להתערב בקונפליקט

מלכתחילה. גורמי החוץ מנצלים את המדיה, שמדווחים על כל פרט קטן של הסכסוך
הישראלי-ערבי. אם הם לא היו מתמקדים בסכסוך ושמים אותו במרכז התודעה הציבורית, זה

מסתיים ולבסוף במהרה נשכח היה
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היה נשכח במהרה, ולבסוף מסתיים.

כמובן, זה לא מה שגורמי החוץ מתכננים; הם צריכים שיהיה סכסוך שלא נגמר כדי שאף אחד
לא יראה את שאר העיסוקים שלהם במזרח התיכון. למטרה זו, יש לתמוך בישראל אך לא להפוך
אותה לחזקה מדי על מנת שתוכל להביס לגמרי את הערבים. יש להציג לישראלים את הערבים

כאיום, אך אף פעם לא לתת להם להפוך לכזה. גורמי החוץ לא מרוויחים מניצחון של אף צד; הם
צריכים ששני הצדדים יהיו במאבק מתמיד על מנת שיוכלו להגשים את שאר האג'נדות שלהם

ללא הביקורת הציבורית מסביב.

שני הצדדים לסכסוך צריכים להכיר בזה שגורמי החוץ מצליחים להרחיב את הסכסוך על ידי
שמירת המיקוד של המדיה ב"ענייני מוסר". במקום שהמדיה תציג תכנונים לשיקום פליטים,

הורדת מכירת אמצעי לחימה לאזור ופיתוח תעשיות מקומיות שיקדמו את התעשייה
השמן-כימית, כל הדיווח מטרתו למצוא אשמים מהצד האחד או השני.

כל מי שעוניין לפתור את הסכסוך במזרח התיכון צרים להכיר בכך שלא היהודים ולא הערבים
יכולים לגרום להמשך הסכסוך לבדם. רק גורמי החוץ עם הכסף, חברות הנפט, סוכנויות

המודיעין והמדיה ההמונית יכולים לעשות זאת. אם גורמי החוץ באמת היו רוצים בסיום הסכסוך,
הם היו גורמים לכך מזמן על ידי כפיית פשרה על ישראל והפלסטינאים. הם לעולם לא עשו זאת

מפני ששלום אזורי ומדינה פלסטינאית אפשרית לא עומדים על סדר היום שלהם.

בעוד שהתערבות גורמי החוץ הוא הגורם העיקרי לסכסוך הערבי-ישראלי והסיבה המרכזית
להמשך קיומו, לא כל גורמי החוץ הם אויבי העם הערבי והיהודי- לחלקם יש תפקידים מאד

פרודוקטיביים.

קחו למשל את איש הקונגרס של ארצות הברית רון פול. אם הוא היה קובע את המדיניות של
ארצות הברית בנוגע למזרח התיכון, הסכסוך היה מסתיים.

הוא נותן פתח לתקווה כשהוא אומר" ההנחה השחוקה שאמריקה "תומכת בדמוקרטיה" במזרח
התיכון הולכת ונעשית שקופה יותר. היא הייתה מוטעית לפני חמישים שנה, כשתמכנו וכלכלנו

את השייך Shah השנוא מאיראן כדי למנוע את הלאמת הנפט האיראני, והיא מוטעית כיום
כשאנו תומכים בדיקטאטור צבאי שאינו נבחר בפקיסטאן- אם להביא רק שתי דוגמאות. אם היו
מתקיימות בחירות אמיתיות ופופולאריות ברחבי המזרח התיכון מחר, האנשים ברוב המדינות
היו בוחרים במנהיגים דתיים פונדמנטליסטים, שעוינים לארצות הברית. יתכן וזו קלישאה, אך

הרחוב הערבי לא באמת אוהב את אמריקה, לכן יש להפסיק את ההצגה סביב הדמוקרטיה
ולהתחיל לנסח ולקדם מדיניות חוץ ברורה שתשרת את האינטרסים של ארצות הברית בטווח

הארוך.

עלינו להפסיק את המשחק האין סופי של הצבת צד אחד מול הצד השני, ולהכיר בכך שאי אפשר
לקנות בני ברית. עלינו להגביל את החימוש הכבד של האזור על ידי שימת קץ לתשלומים הרי

האסון שלנו לסיוע חוץ. עלינו להפסיק להעמיד דיקטאטורים ו"לתת אקמולים" לבעיות רציניות.
עלינו להבין שההתערבות הפוליטית והצבאית שלנו באזור יוצרת יותר בעיות מאשר שהיא

פותרת. כל האמריקאים ירוויחו, מהיבט בטחוני וכלכלי, אם ננסח ונקדם מדיניות חוץ ניטרלית
ברורה של אי התערבות, מסחר חופשי, ושליטה עצמית במזרח התיכון".

למרבה הצער, ההיסטוריה של התערבות אמריקאית באזור לא משקפת את העקרונות שפול
מחזיק בהם.

לעולם לא יהיו שגשוג כלכלי ויציבות במזרח התיכון כל עוד האליטה החיצונית שולטת בעניינים.
רק פקיחת העיניים של יהודים וערבים למעשי המרמה של גורמי החוץ יכולה לשנות את

הסטאטוס קוו. שלום ניתן להשיג רק מלמעלה, לא מלמטה.

כשגורמי החוץ מגיעים לאזור, הזרם המרכזי של המדיה לא מספרת לנו את מטרותיהם
האמיתיות. במקום זה, מציגים לנו תמונות של נשיא ארצות הברית כעושה השלום הגדול

והאחראי על פגישת פסגה מזרח תיכונית נוספת. אבל איכשהו העובדה שאותו בן אדם שהיה
המוביל של המלחמה האחרונה במזרח התיכון הוא כיום אחראי על "יוזמת השלום החדשה"

לעולם איננה מועלית.

למרות העובדה שהסכמי אוסלו נכשלו כשלון חרוץ ביצירת מדינה פלסטינאית, נשיא ארצות
הברית כיום מקדם "מפת דרכים לשלום" שהיעד הסופי שלה היא הקמת מדינה פלסטינאית.

לעולם איננה נשאלת השאלה מדוע נכשלה "יוזמת השלום החדשה" הקודמת. גם השאלה האם
היעדר מדינה פלסטינאית הוא הגורם האמיתי לסכסוך לעולם איננה נידונה. דעות שמתפרסמות

מוגבלות לשני הקיצוניות של המחנה הערבי והיהודי, ולפיהם התוכנית החדשה תפגע בשני
הצדדים.

אין שלום והסכסוך נמשך. אופרת הסבון האין סופית הזאת מזדקנת. אז מדוע שנאמין שהחיוך
של הנשיא בוש שמכוון כלפי דיקטאטורים ערביים ומנהיגים בעקבה הוא שיביא לשלום?

** מגיע ליהודים וערבים לחיות את חייהם כשהם חופשיים מהתערבות של גורמי חוץ. מאמר זה
נכתב על מנת לאפשר לשני הצדדים לסכסוך להגיע למסקנה זו, ולהכיר בכך שגורלם לא נחרץ

לשנאה הדדית ולהתערבות בסכסוך הטראגי הזה עד קץ הימים.

התצפיות וההצעות במחקר זה אינן מטילות את האשמה להמשך הסכסוך על הערבים או על
היהודים. גורמי חוץ יצרו אותו וממשיכים לאפשר את קיומו. על יהודים וערבים להבין את האמת
הבסיסית הזאת לפני שיוכלו לשחרר את עצמם מאלה שנושאים את תוכניות"השלום", שבעצם

אינן מציעות שום תקווה לעתיד של שלום לילדיהם.

אם אתם חושבים שתוכן מחקר זה חשוב, אנא תרגמו אותו לשפה שלכם ותשלחו אותו לאתרי
אינטרנט על מנת שאחרים יוכלו לקרוא אותו. בכוונה אין שם שמצורף לזה, מהסיבה שהמחקר

אינו מיועד להיות מזוהה עם בן אדם אחד ונקודת מבטו.
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לכ' מר **

א.נ.

אני סתם אזרח, לא פעיל פוליטי, לא חבר מפלגה. אני שונא הפגנות, 
ובכלל התבטאויות קיצוניות.

אולי תכונות אלה עוזרים לי להתבונן על הנעשה בעולם ובארצנו ממרחק מסוים. כידוע מרחק
מאפשר פרספקטיבה, הגורמת להבנה עמוקה יותר של המציאות.

בליל רצח רבין ז"ל עזרתי לשכנים להתגבר על בעיות חשמל רציניות. את הדיווחים הראשונים
שמעתי באמצעות רדיו קטן, וקול הטלוויזיה של שכנים אחרים. נכון שהדיווח העיתונאי

בראשית אירוע כזה לקוי ביותר, מבולבל, ומלא טעויות. אבל מספר עדויות והופעות נשמרו
בזיכרון שלי כי נראו לי אמינות.

אלא, שאלה עמדו בסתירה עם הנוסח הרשמי של רצח רבין, וכך התעוררה הסקרנות שלי
כאשר מספר אנשים התחילו לפרסם הסתייגויות.

אין לי ולא היה לי כל מידע אישי, אבל יש לי כושר ניתוח ועד מהרה 
הבנתי שהגרסה הרשמית של רצח רבין אינה נכונה, רחוק מזה. הגעתי 

למסקנות מסוימות שאותן העברתי בין היתר לברי חמיש.

בשנים האחרונות לא היו גילויים משמעותיים, ולכן עזבתי את הנושא.

הפרסום של עדות קצין הביטחון של ב"ח איכילוב משנה את המצב.
מצ"ב ניתוח רצח רבין לפי הגרסה שלי.

עותק בשפה האנגלית נשלח לברי חמיש.

אני מתנצל על העברית הלקויה, והעדר סגנון כתיבה. 
אתה רשאי להשתמש בחומר (אחרי שכתוב ותיקון), אבל לא בשמי. 

אני מעדיף להישאר אזרח אלמוני לחלוטין.

בברכה

*

הקדמה

ראש ממשלה, יצחק רבין נרצח לפני 8 שנים, אירוע שגרם לזעזוע עמוק לחברה הישראלית
ומחוצה לה.

רצח פוליטי היא תופעה נדירה יחסית בחברה דמוקרטית. ברוב המקרים הגרסה הרשמית
גורסת שאדם בודד, בדרך כלל בעל דעות קיצוניות ו/או אדם שמעורער בנפשו, הוא המתנקש.

וכמעט תמיד לא הכל מקבלים את הגרסה הזו, וכך נולדות תיאוריות הקונספירציה.
הסיבה לכך היא פשוטה. רצח דיקטטור יגרום בד"כ לנפילת השלטון, ולכן רצח כזה מועיל

והגיוני.
רצח מנהיג פוליטי בחברה דמוקרטית, גם אם מדובר במנהיג כריזמטי במיוחד, ייפגע אך ורק

במנהיג זה ולא במפלגה/אידיאולוגיה שמנהיג זה מייצג. מנהיג אחר כבר יקום. לכן רק אדם
קיצוני או מעורער בנפשו ייבצע רצח פוליטי כזה. 

לעומת זו, אלה המאמינים בתיאוריות של קונספירציה, מאמינים שאמנם נכון הנחה זו, אבל
הרצח יגרום לוואקום פוליטי זמני ובעקבות זה לשינוי מאזן הכוחות הפוליטיים. קבוצה

שמארגנת קונספירציה חייבת לוודא שאכן וואקום כזה ייווצר, ושמנהיג של קבוצה אחרת
ריצוייה בעיני המארגנים, ייקח את מקומו של הנרצח, אפילו לתקופה מוגבלת.

כדוגמה: רצח הפוליטיקאי פים פורטוין בהולנד לפני כשנה על-פי הגרסה הרשמית היה מעשה
של קיצוני, פעיל בחוגים של שמירה על איכות הסביבה. המאמינים בקונספירציה, חושבים

שפורטוין, פוליטיקאי חדש שהצליח תוך זמן קצר ביותר להקים מפלגה עם אהדה עצומה, איים
על האינטרסים של קבוצות בעלי השפעה בחברה ההולנדית, ואלה שכרו את הרוצח. קבוצות

אלה העריכו שהמפלגה בלי המנהיג תתפרק, וכך קרה באמת. הסדר הישן חזר.

אין ספק שיגאל עמיר שהוא אדם נבון, הבין כל זה, וגם ידע שרצח ראש הממשלה, יצחק רבין,
יביא לשלטון (אוטומטי, על-פי חוק) את שמכון פרס (עד הבחירות הבאות). הוא גם ידע

ששמעון פרס, אדריכל אוסלו, הוא הפוליטיקאי האחרון שיחליט על השינויים שהאופוזיציה
הקיצונית (ועמיר בתוכה) ביקשה לבצע.

מכאן, שעמיר היה אידיוט, כי הוא היה יכול לירות בשמעון פרס שירד מאותן המדרגות כמה
רגעים לפני יצחק רבין, או לחילופין, שהגרסה הרשמית אינה נכונה.

מי שהיה מעוניין לשנות את המציאות הפוליטית באמצעות הכלי הקיצוני של רצח פוליטי, ידע
את מי לבחור. מטרתו לא הייתה לעצור את תהליך אוסלו, להפך, כי רצח רבין העלה את שמעון

פרס לשלטון. אלא המטרה הייתה להתפטר מרבין, ובהזדמנות זו גם להרוס את האופוזיציה
כדי להציל את אוסלו, ולבצע את המהלך הזה עד תום וללא הפרעה נוספת.

ההיסטוריה מאז 1995 מלמד, שהאופוזיציה אכן שותקה, אלא רק לזמן קצר, הודות לכישלונות
האדירים של ערפת שהרים אוטובוסים במרכזי הערים, והודות למבצע ענבי זעם של פרס (ירי

של פגז אל תוך מבנה מלא פליטים לבנוניים).

הגרסה הרשמית
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אחרי תקופה ממושכת של הפגנות והתפרעויות ובעידוד מנהיגי הימין ורבנים, סטודנט
באוניברסיטת בר-אילן (הדתית) החליט, שהזמן הגיע לחסל את יצחק רבין. ברשותו אקדח
ברטה קצר שהוא רכש באופן חוקי בתקופה הקצרה ששהה בהתנחלות. הסטודנט אסף את

המידע ואת האמצעים הדרושים לביצוע תוכניותיו, ואף עשה מספר ניסיונות כושלים לבצע את
זממו.

במוצאי שבת, הוא הופיע בהפגנה של אוהדי מדיניות הממשלה תחת הכותרת "כן לשלום, לא
לאלימות" בכיכר מלכי ישראל בתל אביב. הוא לא שהה בקרב המפגינים אלא ב"שטח

הסטרילי" בצד, כאשר אקדחו התבלט תחת חולצתו. אף אדם לא שאל אותו שאלות, דבר
מדהים לאור האווירה ברחובות בימים ההם (ראה סיסמת ההפגנה). מערך האבטחה נכשל

לחלוטין. 
כאשר האנשים החשובים החלו לרדת מהמדרגות בדרך למכוניותיהם, עמיר נכנס ביניהם,
שלף את אקדחו וירה כנראה 3 יריות לעבר ראש הממשלה ממרחק קצר ביותר. השומרים

הכניעו את עמיר, וקפצו על יצחק רבין על מנת להגן עליו בגופם. לאחר מכן השומרים פחות או
יותר השליכו את יצחק רבין אל תוך הקדילק שלו שחנה במרחק של מטרים ספורים.

ברכב היו דמתי הנהג, יצחק רבין ששכב על הספסל האחורי, והשומר האישי, רובין, ששכב בין
הספסל האחורי לבין הכיסאות הקדמיות. רובין הבין שיצחק רבין נפגע ואיבד את ההכרה, ולכן

הרכב נסע לב"ח איכילוב. שם כל הניסיונות להציל את חייו של יצחק רבין נכשלו. הוא מת
כתוצאה מהנזק שנגרם על-ידי 2 כדורים שפגעו בגפו.

עמיר שנעצר בכיכר, הודע לכל האשמות ונשפט. גזר דינו היה בהתאם לעוצמת הפשע שהוא
ביצע.

ספקות

במהומה שנוצרה בכיכר בעקבות היריות, רדיו וטלוויזיה שידרו שידורים חיים:
- שמענו אישה היסטרית למדי שהייתה מוכנה להישבע שיצחק רבין היה בריא ושלם כשהוכנס

לרכב.
- שמענו את תוכן המסר שאבישי רביב, איש שב"כ המכונה שמפניה, השאיר למספר רב של

עיתונאים 
בביפר שלהם דקות ספורות אחרי הירי: "הפעם פספסנו". איש עוד לא שמע שיצחק רבין אכן 

נפצע, והובל לבית החולים. רביב היה בכיכר אבל בקצה השני. 
- שמענו את העדויות של אנשים ששמעו קריאות "סרק, סרק", "לא אמיתי" וביטויים דומים.

- אותו לילה שמענו שני דו"חות רפואיים סותרים. בדו"ח הראשון היה מדובר בפצע ירי בחזה
של 

כדור שחדר בחוט השדרה של יצחק רבין, ושני פצעי ירי נוספים בגפו. שר הבריאות, רופא,
שבעצמו 

נכח בב"ח איכילוב, קרא דו"ח זה מול המצלמות. בדו"ח השני רק הוזכרו הפצעים בגפו של
הנרצח.

- גם שמענו שהקדילק התמהמה להגיע לאיכילוב (כמה מאות מטרים, זמן נסיעה בפועל 12
דקות).

עם הזמן, התווספו ספקות. המסקנה הייתה: משהוא לא תקין בגרסה הרשמית.

יגאל עמיר

- העדויות בבית המשפט של מומחי המעבדות המשטרתיות מראות שלא היו שרידים של
אבקת שרפה 

ונחושת על ידיו של עמיר. משמעות הדבר: או שלא ירה כלל, או שירה כדורי סרק. 
מכיוון שהכל מסכימים שעמיר ירה, חייבים להסיק שהוא ירה כדורי סרק.

- הבדיקות במעבדת המשטרה של בגדיו של יצחק רבין הראו שהיו 2 כדורים שחדרו את
החליפה שלו, האחד ממרחק של כ-25 ס"מ, והשני ממרחק אפס. על-פי כל העדויות עמיר

לעולם לא הצליח להתקרב ליצחק רבין עד כדי כך קרוב. 
- מה אתה הייתי עושה כאשר לידך נשמעות יריות ? הייתי מחפש מחסה, אולי הייתי מוציא

צעקה 
סתמית. לא היית צועק "סרק, סרק" או קריאה אחרת. אלה שצעקו קריאות אלה ידעו במה

מדובר, וחיכו ליריות !
- עמיר נדון על סמך עדותו שהוא הרג את יצחק רבין. משמעות הודאה זו שהיתה לעמיר

הזדמנות לוודא שמעשיו הצליחו. אבל עמיר לא בדק את קורבנו, לא ראה אותו עולה באש, לא
ראה אותו כרות ראש, או גולגולת ומוח מתעופפים כמו ברצח קנדי.

עמיר רק יכול להגיד שהוא ירה ואולי גם ראה איך הכדור הראשון פגע בבגדיו של יצחק רבין.
כשעמיר ירה 2 יריות נוספות, שומרי הראש של רבין כבר קפצו על יצחק רנין, ואחרים התקיפו 

את עמיר. עמיר גם לא ידע שיצחק רבין לא לבש שכפ"ץ. הוא לא ראה דם, כי לא היה דם
בכיכר.

העדות של עמיר מבוססת אך ורק על העובדה שסיפרו לו אחרי שהוא נעצר, שיצחק רבין מת.
בוודאי לא מספיק בשביל להודות לרצח, ועוד פחות בסיס לשופט למצוא אותו אשם ברצח.

המסקנה היא שאין כל עדות לכך שעמיר רצח את יצחק רבין.
כמובן איום על ראש ממשלה אפילו עם אקדח מים מהווה פשע חמור. איום עם ברטו טעון פי

כמה.
לעמיר מגיע עונש חמור וארוך על פשע זה, אבל לא ניתן להוכיח שהוא אשם ברצח.

מי רצח את יצחק רבין והיכן ?

בהנחה שהאמור לעיל הוא נכון, ולא היה יורה נוסף בכיכר או ליד המכוניות (ואין כל עדות או
כתם דם שמצביע שהמציאות הייתה אחרת), נשאלת השאלה מי רצח ואיפה ?

לשרותינו 12 דקות (או יותר). יצחק רבין כנראה שהה בזמן הזה במכוניתו בדרך מהכיכר
לאיכילוב, נסיעה של כמה דקות לכל היותר.

בקדילק של ראש הממשלה

ללא ספק, קיימים נהלים ביטחוניים לכל מצב. השומרים והנהגים היו מנוסים, למדו והכירו את
הנהלים האלה היטב. במקרה של סכנה או התקפה תפקידם להוביל את האנשים החשובים

למקום בטוח ומיד.
במקרה כזה, שומרים על דממת קשר (כולל טלפון) ואף לא מפעילים את הסירנה שבמכונית.

וכך באמת התנהגו כפי שניתן ללמוד מהזיכרונות של גב' לאה רבין ז"ל: הסיעו אותה למפקדה
של השב"כ, הכניסו אותה לחדר. אף אחד לא דיבר, הטלפון דמם.

כשהיא דרשה לדעת אודות בעלה, נאמר לה שהוא נסע אחריהם, דהיינו גם יצחק רבין הובל
למפקדת השב"כ.

אבל, למה אמרו שומרי הראש שראש ממשלה נסע אחריהם. הרי גב' רבין ירדה מהמדרגות
אחרי בעלה, ולכן הרכב שלה היה צריך לנסוע אחרי רכב בעלה, ולא הפוך ! האם הרכב של

ראש ממשלה עצר בדרך? נהלי הבטיחות בוודאי אסרו על עצירה כזו.
אולי שומרי הראש של גב' רבין ראו את העצירה של רכבו של ראש ממשלה, בדיוק כשרובין
גילה שיצחק רבין נפגע והוא זקוק לאשפוז מיידי. הם לא הבינו את סיבת ההפרה של נהלי

לשאול מנת על חוט אל או בטלפון להשתמש יכלו ולא הבטיחות
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הבטיחות ולא יכלו להשתמש בטלפון או אל-חוט על מנת לשאול.
אם כך קרה, למה רכב ראש הממשלה עצר? ולמה זה לקח 12 דקות או יותר להגיע לבית

החולים ?
חוץ מזה, רובין היה צריך להבין תוך דקה שיצחק רבין נפגע, ומצבו הולך ומחמיר. לפי זה היו

צריכים להגיע לאיכילוב תוך 5 דקות, במקום 2-3 דקות. בפועל זה לקח 12 דקות או יותר !

איש לא בדק את רכבו של יצחק רבין אחרי הרצח, או חקר את האנשים שטיפלו גם (פעולות
ניקוי, תיקונים). רובין ודמתי לעולם לא נתנו הסבר מה קרה במשך 12 דקות אלה.

העדות החדשה של קצין בטחון שעבד בנובמבר 1995 בב"ח איכילוב, ושהעיד בפני וועדה
ברשותו של יעקב וורקר, מתארת את מה שהוא ראה ברכבו של יצחק רבין ז"ל באותו לילה. לא

רק כתם דם גדול על המושב האחורי, אבל כתם דם גדול נוסף במושב הנוסע (הקדמי).

לפי הגרסה הרשמית של רצח רבין, איש לא ישב במושב הקדמי כשהרכב הגיע לאיכילוב,
בוודאי לא פצוע. האם מישהו העלים נוסע ? למה ? האם הנוסע הזה נפצע או נהרג ? או אולי,

גם כתם דם זה היה שייך ליצחק רבין ?

מה ראה קצין הבטחון בקדילק.

ראשית כל, עלינו להבין מה קצין הבטחון היה יכול לראות. מדובר בשעות הלילה, ברכב נעול
בכניסה למיון של איכילוב. החלונות הצדדיים והחלון האחורי עשויים מזכוכית קהה. הקצין

התבונן דרך השמשה הקדמית וראה את המושבים הקדמיים (באופן ברור) ומהמושב באחורי
ראה רק את החלק המרכזי (ובאופן פחות ברור).

הוא לא ראה את החלק הימני והשמאלי של המושב האחורי כי הגב של המושבים הקדמיים
מנע זאת.

אין אזכור של חורים או נזק בשמשות שנבע מירי כדורים.(הרכב משוריין, וכך השמשות).

הנהג, דמתי, לא נפגע, לא מכדור ולא אחרת. העדות של הקצין מאשרת זאת (אין דם במושב
הנהג).

שומר הראש , רובין, נשרט מכדור מתחת לבית השחי. הכדור נעלם בריפוד הרכב או במושב
האחורי בפינה השמאלית – אחורית של הרכב, פינה שקצין הביטחון של איכילוב לא היה יכול

לראות כאמור.
בעדותו בבית משפט, רובין אינו מזכיר שעבר קדימה ברכב. כמו-כן, הטיפול שהוא קיבל

באיכילוב מראה שרובין אינו איבד כמות ניכרת של דם.

לפי הגרסה הרשמית, יצחק רבין נזרק אל תוך הרכב דרך הדלת השמאלית – אחורית ונחת על
המושב, ראש קדימה, רגליים עדיין בחוץ. רובין קפץ אחריו, הכניס את הרגליים של יצחק רבין

אל תוך הרכב, ומצא את עצמו על הרצפה בין המושה הקדמי לבין המושב האחורי. ואז הוא
התחיל לטפל ביצחק רבין.

לא ייתכן שרובין גרר את יצחק רבין ששכב על מהמושב האחורי למושב הנוסע (הקדמי) ע"מ
לבדוק את פציעותיו. הוא אינו מזכיר דבר כזה בעדותו. מעבר לזה, מהו ההגיון לבדוק אדם

שנפצע פעמיים בגבו בישיבה במושב קדמי במקום בשכיבה על מושב אחורי ?
אולי הדם על המושב הקדמי נתז מגבו של יצחק רבין, ששכב על בטנו על המושב האחורי ?

יצחק רבין איבד כמות גדולה של דם, והיה זקוק למספר רב של מנות דם כשהוא הגיע
לאיכילוב. אבל יש להניח שרובין למד עזרא ראשונה, וידע איך לעצור דימום רב מסה"כ שני
חורי ירי, לפחות לכמה דקות (הזמן המועט הדרוש להגיע מהכיכר לאיכילוב). ולכן אפילו אם

דם נתז מגופו של יצחק רבין מעבר לגב המושב הקדמי ונחת על המושב, מאמציו של רובין היו
מזעירים את הכמות לכתם קטן, או מספר כתמי דם קטנים. קצין הביטחון ראה כתם דם גדול.

המסקנה היא פשוטה: כתם הדם על המושב הקדמי שראה קצין הביטחון של איכילוב לא היה
דם של דמתי, רובין או יצחק רבין. ולכן הגרסה הרשמית של רצח רבין שוב אינה נכונה.

יש כתם דם גדול במושב קדמי שלא היה תפוס. הדם אינו שייך ל-3 האנשים שהיו אמורים
להיות ברכב.

אם כן, מיהו האדם הנוסף ? היכן הוא נכנס לרכב ? למה הוא דימם ?
והחשוב ביותר, למה דמתי ורובין נתנו עדות שקר בבית המשפט בנושא הנוכחים ברכב ?

מי היה האדם הנוסף ברכב ?

הייתי משוכנע ועדיין מאמין, שבתו בת 12 של דמתי ישבה ברכב במושב הימני – אחורי, כשזה
חנה בכיכר ולפני היריות. היא עדיין ישבה שם כאשר יצחק רבין נזרק פחות או יותר אל תוך

הרכב דרך הדלת השמאלית – אחורית. היא לא הייתה ברכב כאשר אביה, דמתי, הגיע לב"ח
איכילוב כעבור כ-12 דקות. הילדה עברה טיפול (הייתה בהלם) בב"ח תל השומר בלילה ההוא,

כך על-פי אחותה. שים לב : לא באיכילוב ! 
בעצם לא כל-כך מפתיע. ילדה בת 12 בקדילק של ראש הממשלה אינה מצפה ליריות, ולזריקת

ראש הממשלה אל תוך הרכב, כאשר ראשו נוחת על ברכיה, ושומר ראשו על כפות רגליה.
מעבר לזה, זמן קצר לאחר מכן, היא שמעה שאותו איש מת. לא פלא שהמשפחה הייתה צריכה

לקחת אותה מביתה בראשון לציון לב"ח תל השומר מאוחר יותר אותו לילה.

דבר נוסף חריג ומוזר קרה באותו ערב. דמתי היה הנהג הקבוע של שמעון פרס, אבל בחרו בו
להיות נהגו של יצחק רבין במקומו של שרעבי, נהגו הקבוע של יצחק רבין שקיבל "אפטר".

שערבי לעולם לא הצליח להבין למה.
לדמתי היה מנהג להשתמש ברכב הממשלתי כמונית משפחתית. דמתי הודה בפני וועדת

שמגר שגם אותו ערב התנהג כך, אחרי שהסיע את יצחק רבין לכיכר. בסרט נראים מספר בני
משפחתו של דמתי ב"שטח הסטרילי", ללא כל ספק ללא רשות. האם המתינו ל"טרמפ" ?

גם בסרט, נראה הדלת הימנית האחורית של הקדילק של ראש הממשלה נסגרת כאילו
אוטומטית. לא היה אמור להיות איש בתוך הרכב (שיפעיל סגירה ידנית או אוטומטית) , ואלה

שהיו ברכב מאוחר יותר, נראים מחוץ לרכב בשטח הסטרילי או על המדרגות.
האם דמתי החליט לקחת רק את בתו הקטנה כטרמפיסטית ? אם כך, היא נכנסה אל תוך

הרכב, כאשר הפמליה התחילה לרדת מהמדרגות ? בסרט אכן נראה הקנטור של ראש במושב
האחורי-ימני בתוך הרכב. 

דמתי ידע שלא ייסעו לביתם בראשון לציון, כי ראש הממשלה טרם סיים את תוכניותיו לאותו
ערב. 

לכן, הוא התכוון לעצור בדרך במקום קבוע, כמו שעשה בעבר פעמים רבות.

העצירה הקטלנית

אני מניח שבמקום העצירה המתין איש שב"כ. הוא ידע היכן להמתין. ייתכן ורובין הכיר אותו.
בכל אופן רובין אפשר לו להיכנס אל תוך הקדילק בניגוד לכללים והנהלים.

אני גם מניח שמקום העצירה היה קרוב לכניסה למפקדת השב"כ, והעצירה בוצעה בדיוק לפני
הכניסה של הקדילק אל תוך המקום הבטוח.

אם כך, שומרי הראש של גב' רבין בחדר בבניין השב"כ דיברו אמת. אכן הרכב של בעלה
שעצר ליד הכניסה של במפקדה היה מאחוריהם והיה אמור להיכנס לשטח המפקדה. 

אבל הרכב לעולם לא נכנס !
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מה קרה כאשר דמתי עצר את הרכב כדי לאפשר לבתו לצאת ? לדעתי איש שב"כ אחד, ורק
אחד, נכנס לרכב. עד כה חשבתי שהתיישב במקומה של בתו של דמתי. העדות של קצין

הביטחון מוכיחה שטעיתי, הוא התיישב במושב הקדמי. 
למה רובין אפשר לאדם זה להיכנס ? האם הוא הופיע עם פקודות רשמיות ? האם הוא היה
בעל דרגה גבוהה מרובין ? או פשוט השניים הכירו טוב והוא היה משכנע דיו כדי לאפשר לו

להיכנס ?
האפשרות השלישית לא באה בחשבון. לא בזמן של סכנה, כשהכל מתנהל לפי הכללים

והנהלים.
לדעתי האדם גם לא היה בעל דרגה גבוהה יותר, אלא היה שליח עם פקודות רשמיות

וחתומות.
אלה ביטלו את הנוהל לעת סכנה והתקפה.

האם פקודות אלה היו מזויפות ? אולי, אבל רובין קיבל אותן, והכניס את השליח אל תוך
הרכב.

הרצח

"הפקודות החדשות" אמרו לא להיכנס למפקדת השב"כ אלא לנסוע ל……..
דמתי נסע. מחוץ לטווח הראייה של המפקדה, השליח בפתאומיות שלף את אקדחו והסתובב

שמאלה. יכול להיות שהיה לרובין חשד על כל השינוי. בכל אופן, הוא שם לב לתנועה של
השליח, ושלף את אקדחו. אלא, שרובין לא היה יכול לירות מיד, כי הוא יורה ביד ימין, ויצחק
רבין שישב בריא ושלם במושב שלידו, הפריע לו. חשוב יותר ומסוכן מאוד, ראשו וחזהו של

יצחק רבין היו חשופים ללוע של האקדח של השליח.
לכן באמצעות ידו השמאלי החופשי שלו, רובין תפש את הכתף הימני של יצחק רבין, ומשך

אותו קדימה, שמאלה ולמטה. לכן, הכדור הראשון של התוקף נכנס בגבו של ראש הממשלה
מתחת לכתפו. הכדור השני שנורה מיד ולאותו כיוון, אבל טיפה גבוה יותר, עבר מעל כתפו
וראשו של יצחק רבין, וסרט את הזרוע העליון (שמאלי) של רובין שעדיין החזיק בכתף של

יצחק רבין.
בינתיים רובין פתח באש ביד ימין שהיה מעל הפלג התחתון של גופו של יצחק רבין, ופגע

בתוקף בחזהו מספר פעמים. זה נפל קדימה אבל עדיין הצליח להוציא כדור אחרון במרחק
אפס אל תוך גבו התחתון של יצחק רבין. ואז התוקף מת.

רובין לא היה יכול לזוז, בגלל יצחק רבין שהיה מעליו, ובגלל השליח המת שנפל על יצחק רבין.
כנראה דמתי עצר את הרכב שוב (היכן ?) ומשך את גופתו של השליח חזרה אל תוך המושב

הקדמי. 
רק לאחר מכן, היה ניתן להשכיב את יצחק רבין על המושב האחורי ולבדוק את מצבו. 

דמתי נסע מהר לאיכילוב.

הכדור השלישי

כאמור הדו"ח הרפואי הרשמי הראשון דיבר על כדור שלישי שפגע ביצחק רבין בחזהו ונעצר
בחוט השדרה שלו. אם דיווח זה הוא נכון, משמעות הדבר שהתוקף היה זריז יותר מרובין

והצליח לירות ביצחק רבין לפני שרובין משך אותו קדימה, שמאלה ולמטה. יכול להיות שכלל
לא היה צורך למשוך את יצחק רבין, כי כדור זה השתיק את מערכת העצבים של יצחק רבין,
וזה נפל סתם שמאלה על הברכיים של רובין. לפי גרסה זו הכדור בכתף העליון היה מס' 2,

הכדור בגב התחתון מס' 4 והכדור שפגע ברובין מס' 3. אף כדור לא פגע בחלונות, כל
הכדורים נעצרו בגופות או בריפוד.

תיאוריה זו מסבירה:

1. למה אף אחד בבניין השב"כ לא הבין לאן נעלם הקדילק. הפקודות החדשות לא היו ידועות
לאחרים 

אלא רק לאדם שהוציא אותם ומסר אותם לשליח, או לחילופין היו זיוף מוחלט.
2. למה 12 דקות חלפו מהרגע שעמיר ירה ועד שהקדילק הגיע לאיכילוב עם רבין הפצוע אנוש.

הם קודם נסעו למפקדת השב"כ, ועצרו פעמיים בדרך.
3. התיאוריה מסבירה גם את עדותו תחת שבועה של נהג מונית שלקח נוסע מכיכר השעון

ביפו ביום 
פרסום גזר הדין של עמיר. הנוסע הזדהה בפני נהג המונית כ פאטולוג שהיה נוכח בחדר

המתים 
המאולתר בב"ח איכילוב בליל רצח רבין. בעדותו הוא מזכיר שבחדר המתים המאולתר

והשמור היטב 
היו שתי גופות.

האם גופה נוספת זו הייתה הסיבה שפקדו על דר’ היס לבצע את הניתוח לאחר המוות
באיכילוב ולא 

במקום הראוי והרגיל באבו כביר ? או שמא החלטה זו נבעה מהפאניקה וההבנה שרוצחו של
ראש 

הממשלה היה מישהו מבפנים. מכיוון שלא ידעו על מי היה ניתן עוד לבטוח, דר’ היס קיבל
פקודה 

לבצע את הניתוח לאחר המוות בב"ח איכילוב.
4. האם פאניקה זו גם גרמה להחלטה להסתיר את רובין באיכילוב למספר ימים ? הדו"ח

הרפואי שלו 
מדבר על טיפול עם פולידין בלבד. הוא לא היה זקוק לאשפוז כלל.

5. לבסוף, יש לנו הסבר למה רובין לא נזרק מהשירות, ועדיין מכהן כקצין בטחון בשירות
הממשלה.

הוא עשה את המוטל עליו, ולא היה יכול להציל את חייו של יצחק רבין בנסיבות האלה.

מיהו הרוצח ?

מיהו הרוצח ועבור מי הוא פעל ? יש שחושבים ששמו קוריאל, איש שב"כ שנקבר בנסיבות
מוזרות כחודש מאוחר יותר. על-פי השב"כ סוכן זה שם קץ לחייו, אבל הקברן שראה את

הגופה טען שראה 7 פצעי ירי בחזהו של הגופה. ניתן להתאבד רק פעם אחת !
למה היה צריך לסגור את כביש גהה בשביל הלוויה של סוכן שב"כ שהתאבד ?

- קוריאל היה ממוצא צרפתי. 
- ההפגנה בכיכר אורגן ושולם ע"י איש התקשורת הצרפתי, פרידמן.

אותו פרידמן שינה את הלו"ז של ראש הממשלה לאותו ערב (על-פי עדותו). האם ייתכן שאדם
זר 

רשאי לדעת או לשנות את הלו"ז של ראש הממשלה ?
- מר כרמי גילון, ראש השב"כ היה אותו ערב בפאריס כדי ללמד את השב"כ הצרפתי איך

לטפל במחתרת 
הבסקית. כאילו שהשב"כ הצרפתי היה זקוק לשיעורים של גילון, הם מומחים בעצמם (בסקים, 

קורסיקה, צפון-אפריקה וכו').

אבל למה לצרפת להתעסק ברצח פוליטי במדינה דמוקרטית אחרת ? פשוט לא ייתכן ! 
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ן ק ק ע
הסיבה לרצח.

יצחק רבין היסס. תמיד האשימו אותו שהוא היה הססן, בצדק או לא ! (האשמה זו כמובן לא
חלק של "מורשת רבין"). בחודשים האחרונים של חייו, יצחק רבין היה נראה מסתייג

מהתחייבויותיו לגבי הסכמי אוסלו (פרי העבודה של השדולה האירופאית - צרפתית) ולגבי
הנסיגה מרמת הגולן (חלק ממדינת סוריה ה"צרפתית").

גרוע מזה, הפופולריות שלו ירדה בהתמדה ומתחרו, נתניהו, התחזק. האופוזיציה כבשה את
הרחובות.

היה צריך לעשות משהוא לפני שרבין המהסס ייכנע ללחצים הפוליטיים המקומיים.
יש דיווח צרפתי האומר שמעשה עמיר היה רעיון של השב"כ הצרפתי, שהשתמש בתרגיל זה

בהצלחה מספר שנים קודם, כאשר הפופולריות של נשיא צרפת, מיטראן, ירדה לשפל.
אולי, אותם הגורמים שמכרו את התרגיל המלוכלך הזה, עבדו על ה"פרטנר" הישראלי, וארגנו
באותו זמן רצח אמיתי שבוצע דקות ספורות אחרי מעשה עמיר בתוך רכבו של ראש הממשלה,

מחוץ לטווח הראייה, ובאמצע מהומה גדולה בכיכר מלכי ישראל בעקבות מעשה עמיר ?

אבל למה להם ? די היה בכך, שעמיר ינסה לרצוח את ראש הממשלה, כדי להגדיל את
הפופולריות של יצחק רבין ! ובנוסף, ניסיון הרצח נתן לשמאל ולתקשורת את ההזדמנות לצאת

לציד מכשפות כנגד הימין והדתיים, כפי שקרה באמת.
זה נכון, אבל מעשה עמיר ללא רצח אמיתי, היה משאיר את הממשלה בידי רבין שהוא שליח

השלטון האמריקני. לעומת זו, רצח אמיתי, יעביר את השלטון באופן אוטומטי בידי שמעון פרס,
אדריכל אוסלו ובעל השקפה אירופאית-צרפתית.

היום הכל מודעים לכך שאירופה קרי צרפת (כי מדינה זו מכתיבה במידה ניכרת את מדיניות
החוץ של איחוד אירופה) משתמשת בקונפליקטים במזרח התיכון כדי לנגח את ארצות הברית.

זה קרה בשתי מלחמות המפרץ, וקורה גם במלחמה שלנו.
אוסלו הייתה התשובה האירופאית-צרפתית לוועידת מדריד האמריקנית. הנשיא קלינטון גנב

את אוסלו מידי האירופאים, ויצחק רבין היה הקלף האמריקני המקומי כדי להשיג את המטרות
האמריקניות.

רצח רבין היה מיועד להפוך את התהליך, ולהחזיר את אוסלו לאירופאים = צרפתים.

אם כך, למה לא סתם רצח ? מי היה זקוק למעשה עמיר ?
ראשית כל, אופרת הסבון עמיר אורגן על ידי השב"כ תחת שרביטו של גילון ש"ניבא" שתימני

עם שער מתולתל מהרצליה יכול להיות הרוצח. 
שנית, והיה וניסיון הרצח האמיתי היה נכשל, מעשה עמיר עדיין היה גורם למבול פוליטי בתוך

ישראל, ומסיר את האיום של הימין, הדתיים ושל נתניהו.
בנוסף אופרת הסבון עמיר נתנה למרצחים כיסוי נהדר, כי כל תשומת הלב התרכז בכיכר,

הכללים חייבו דממת אל-חוט, וניתן היה לחלק פקודות מזויפות שהתקבלו ללא בירור נוסף.
נקודה נוסת היא שלאירופאים בעיה מיוחדת עם מדינת ישראל: היא יהודית, יושבת בארץ

הקודש, ובירתה ירושלים. 
היטלר היה מוכן עד 1940 לתת ליהודים להגר אל מחוץ לאירופה. עוזריו הציעו להקים בית

יהודי באי מדגסקר, אבל סירבו לקבל את ישראל כחלופה. כל מקום אבל לא שם. 
יהודים לאומיים ודתיים רק מגבירים את תחושות הקיימות האלה, כפי שכולנו יודעים מן העבר

האנטישמי של אירופה וכפי שמרגישים היום (שנאת "המתנחלים"). כרמי גילון היה ידוע
כמתנגד מובהק ללאומיים ולדתיים, ולכן הוא האיש המתאים לאירופאים לנגח את הקבוצות

האלה.
חשוב מכל, ממשלת ישראל לעולם לא יכלה להודות שהיו שני ניסיונות רצח תוך מספר דקות,

אחד תרגיל מלוכלך כנגד האופוזיציה, והשני רצח אמיתי מאורגן על ידי מדינה זרה.
לא היה מנוס אלא לתת לציבור להאמין שעמיר הוא הרוצח של יצחק רבין.

כשהתעוררו ספקות במיוחד בגלל עדויות מב"ח איכילוב, אלו דוכאו במהירות ובמידת הצורך
באמצעות איומים כמו במקרה של האחות ויקטוריה ומספר רופאים שטיפלו ביצחק רבין. סביר

להניח שדר’ היס אחד מהם, אולי הסיבה שהוא לא הועמד לדין על מספר האשמות נגדו.

המסקנות המדהימות

צרפת ארגנה רצח פוליטי כדי לאפשר "לאיש שלה", שמעון פרס, להפוך לראש ממשלה, על
מנת להחליף את רבין המהסס וה"אמריקני", וכדי להציל את תהליך אוסלו במתכונתה

המקורית (האירופאית) שכללה נסיגה מוחלטת מהשטחים שנכבשו ב-1967, וכמובן מירושלים.
לתשומת בעל עיין חד, זה בדיוק גרעין הסכם ז'נבה משנת 2003, גם הוא פרי מאמץ

אירופאי-צרפתי, וגם הוא התשובה לתוכנית אמריקאית – מפת הדרכים המקובל על ראש
ממשלת ישראל, שרון.

אוסלו אולי נכשל, הרצח גם לא הניב את הפרות המבוקשות, אבל אירופה=צרפת לעולם לא
ייכנעו.

לצורכי כיסוי, כרשת בטחון (במידה וניסיון הרצח האמיתי ייכשל) ועל מנת להשיג ייעד משנה,
הצרפתים השתמשו בשנאה של כרמי גילון כנגד הימין והדתיים ועזרו לו לארגן את אופרת

הסבון עמיר, שאמור היה לדכא קבוצות אלה לזמן רב.
בכל מקרה, לא היה מנוס למדינת ישראל אלא להחביא את הרצח האמיתי, ולהאשים את עמיר

בכל.
הכי טוב לכולם !

ועמיר ?

יש שלוש אפשרויות, ואין לדעת איזה מהן היא הנכונה.
- האם עמיר ידע מראשית התכנון שהוא שחקן באופרת סבון ?

- האם הדבר התברר לו תוך כדי ההכנות ? האם הוא ניסה לעבוד על הבמאים שהתכוננו
לאפשרות זו. אלה דאגו לכך שעמיר רק ירה שלושה כדורי סרק ?

- או אולי הוא באמת חיפש להרוג את רבין (למה לא פרס ?) והדבר נודע לשב"כ שהשתמש בו
לצורך אופרת הסבון ודאג לכך להחליף לו כדורים אמיתיים לכדורי סרק ?

נו, עוד תיאוריה, תוכיח אותה !

לא, אין בידי הוכחות. קל להוכיח שהגרסה הרשמית אינה נכונה, ושעמיר איננו הרוצח של
יצחק רבין.

גם סביר לטעון שיצחק רבין נרצח בין הכיכר לבין בית החולים, פרק זמן של 12 דקות או יותר,
ייתכן ברכבו. כתמי הדם מצביעים על כך, שגם רוצחו מת ברכב.

לגבי הזהות של הרוצח ושולחיו, התיאוריה שלי טובה כמו כל תיאורית קונספירציה אחרת. רק
שבתיאוריה שלי יש סיבה אמיתית., והיא מתייחסת גם לריבוי הצרפתים שהיו מעורבים בהכנת

הערב.

יש אנשים שיודעים את האמת או חלקים ממנו:
- רובין ודמתי ששיקרו תחת שבועה (קצין הביטחון מוכיח זאת פעם נוספת).

- האנשים שטיפלו בקדילק והחזירו אותו לשימוש (הסרת חורי ירי וכתמי דם).
- הבת של דמתי שראתה את איש השב"כ ב"תחנת המונית" שלה;

הכרתו את ומאבד פצוע או לרכב הוכנס כשהוא ושלם בריא היה רבין מר האם ושיודעת
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ושיודעת האם מר רבין היה בריא ושלם כשהוא הוכנס לרכב, או פצוע ומאבד את הכרתו.
- דר' היס ואנשי צוות ב"ח איכילוב שטיפלו בגופות כולל העברת הגופה של הרוצח מהקדילק

לחדר 
המתים המאולתר. 

- הצוות הרפואי שטיפל ביצחק רבין.
- השב"כ

- שמעון פרס ועוזריו שבוודאי יודעים פרטים מסוימים.

מיהוא האדם הבא שייפתח את פיו, ויוסיף הוכחות ?
יש אדם אחד שיודע ומחביא את כל האמת: כרמי גילון. הוא ארגן את התרגיל המלוכלך כנגד
יותר מחצית עמו. הוא יודע בדיוק מה התרחש ברכב של יצחק רבין, ומהאי הזהות של רוצחיו.

הפשע שלו כנגד העם היהודי יישאר בזיכרון דורות רבים, זמן רב אחרי שהשם רבין יישכח. 
יהודה

נ.ב. אולי תגידו, אז מה ? 8 שנים חלפו, לדבר כבר אין עניין לציבור ! 
האמנם ? אנשי קבוצת ז'נבה דוחפים את התוכניות שלהם בכוח והצליחו לגרום לבקעים

בממשלה.
כסף רב, פרסומים לתיבת הדואר של כל אזרח, פרסומת בתקשורת בעזרת הבג"ץ, כל אלה

ועוד מאמצים בארץ ובחו"ל הביאו לכך שראש ממשלת ישראל מהסס, ונאלץ להציע דרך
חדשה, מעין פשרה בין יוזמת אירופה לבין רצונו של אמריקה והחלק המרכזי של ממשלת

ישראל.
נניח, שגם ערפת "יישחק אותה" ויימנע זמנית הביצוע של פיגועים לחלוטין. הרי אז הזמן הגיע

לבצע צעדים שאינם מקובלים על הימין בישראל. הממשלה לא תתפרק, כי מפלגת העבודה
תתמוך בה.

כדי להכניע את הדתיים ואת הימניים, ייחפשו בקרב "נוער הגבעות" "מטורף" או "מעורער",
ואם צריך להשתמש בסוכן שב"כ לצורך זה, אין בעיה. די בכך שמישהו ייתפס בדרך ל"ניסיון

התנקשות", על מנת לפתוח את כל הפיות שאומרים כבר 8 שנים ש"זה יכול לקרות שוב". אני
מסכים, ניתן לארגן אופרת סבון עמיר נוספת, וגם ניתן לצפות שכוח חיצוני יינצל הצגה זו כדי

לבצע רצח אמיתי בתנאי שיש מחליף מוכן לתפקיד של ראש הממשלה.

**************

@ תיקון בפרוגרף "ספקות"...:-
חג שמח ידידי.

שולח: *****
Sun Dec 21 23:13:12 2003 :תאריך

>מענין מאד. אבל חובה עלינו, אלה היודעים שהגירסה הרשמית כוזבת, 
>לדייק בפרטים. הנ"ל ציטוט מן המאמר ואינו נכון: 

<
>- שמענו את תוכן המסר שאבישי רביב, איש שב"כ המכונה שמפניה, 

>השאיר למספר רב של עיתונאים בביפר שלהם דקות ספורות אחרי הירי: 
>"הפעם פספסנו". 

<
>לא רביב השאיר את ההודעה ולא הוא יזם אותה. בראיון ארוך 

>שהתפרסם לפני שנים אחדות סיפר אדם בשם בני אהרוני על הנסיבות 
>בהן השאיר את ההודעה בביפרים לאחר קבלת רשות מעמיר. אגב, 

>הראיון הזה סוגר מספר פינות ומאשר מעל לכל ספק שרביב ידע מה 
>הולך להתרחש בתום ההפגנה. 
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THE DEUTSCH DEVILS by Barry Chamish

Rabbi Marvin Antelman was right all along. Way back in 1974, he identified the
 source

of all the evil against Jews and humanity but his message and style were too
unaccessible to get through to anyone but the most advanced students of anti-

semitism. What he lacked most was simplicity, a common enough failure of
thinkers decades in advance of their contemporaries. What he needed was
someone to put out a Cliff's Notes simplified explanation of his thesis...and

.someone, without intention, just did
The name of the book is, 50 Jewish Messiahs by Jerry Rabow (Gefen

Publishing, Jerusalem). It is an informative but shallow overview of just what the
title says, but in its shallowness lies vital depth. We begin with Chapter 17,

about the "most damaging messiah to the Jewish people," Shabbatai Zvi. First
we'll read Rabow and then add commentary opening Rabbi Antelman's work to
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we ll read Rabow and then add commentary opening Rabbi Antelman s work to
.the wide world

pp 91 - Shabbatai Zvi was born in Smyrna, Turkey on the ninth of Av, 1626. The
ninth day of Av is the day of a triple tragedy for the Jewish nation. According to
tradition, the First Temple, the Second Temple and Bar Kokhba's Betar fortress

.all fell on this day

pp 93 - He changed the holiday celebrations and violated the dietary
prohibitions. All of this followed from his declaration that the usual rules were

.inapplicable to messianic times

pp 95 - He declared that the coming of the messianic era meant that the biblical
commandments were no longer binding. He proclaimed that God now permitted

.everything

This is Rabbi Antelman's central assertion; that Shabbataism was the polar **
opposite of Judaism. That Shabatai Zvi's program was to destroy all the tenets

of the Torah and replace them with their opposites. Incredibly, more than half
the Jews of the world at the time, believed he would be revealed as their

** :promised messiah

pp 101 - Then he finally made the announcement for which the Jewish
community had been waiting for 1600 years - he would begin the Redemption on

.the 15th day of the month of Sivan, June 18, 1666

There are many who will recognize the significance of the date. June is the **
sixth month, 18 divided by three is 6+6+6 and 1666 is clear enough. Either he
knew what he was doing or the prophesies of the emergence of an evil false

** .messiah or anti-Christ are right, and Shabbatai Zvi was him

pp 110 - Through all of this, Shabbatai continued to issue proclamations of the
theological changes wrought by the coming of the messianic age. Shabbatai's

new prayer was, "Praised be He who permits the forbidden." Since all things
would be permitted in the age of the messiah, Shabbatai declared many of the

old restrictions of the Torah no longer applicable. He abolished the laws
concerning sexual relationships. He eventually declared that all of the thirty six

major biblical sins were now permitted and instructed some of his followers that
.it was their duty to perform such sins in order to hasten the Redemption

Shabbatai's fall from grace among the great masses of Jews came in **
September 1666, when the Sultan of Turkey threatened him with torture unless
he converted to Islam. He relented and most of Jewry abandoned him. But not

** .all. A core of his followers kept their messiah alive and kicking hard

pp 112 - In order to bring on the Reformation, Shabbatai had descended into the
darkness of the Muslim world to gather the scattered fragments of the light of

creation hidden there. There was an outward reality and an inner reality. Nathan
transformed Shabbatainism into a theology of paradox. Once the followers

accepted the concept of paradox, they would be able to keep on believing in
Shabbatai Zvi...An inner circle of his followers accepted the explanations of

.Nathan and continued to believe in Shabbatai the Messiah

The Shabatai followers continued their hidden life in the Turkish sect of the **
Donmeh, whose activities continue to this day, as reported extensively this year,

even by the staid Jerusalem Post. One of the Donmeh followers was Jacob
Frank, who would transform Europe and the world into a Shabbataian hell barely

** .a century later

pp 121 - The Donmeh now converted the Shabbatain Purim into an annual orgy,
when members exchanged spouses for a ceremony called "extinguishing the
lights." The Donmeh justified their Purim orgies, and their regular practise of

sharing wives and engaging in other sexual activities, by citing biblical
.precedents

pp 123 - Although Jacob Frank (1726-1791) was born fifty years after the death
.Shabbatai Zvi, he deserves to be regarded as Shabbatai's true successor

pp 125 - Frank's followers requested ecclesiastic protection on the grounds that
their own beliefs were not Jewish but rather, "anti-Talmudist."..The bishop

declared that the "anti-Talmudists", Frank's followers, were entitled to practise
their religion, and ordered that all copies of the Talmud within his diocese be
seized and burned. Now under the protection of the crown, adoring followers

.gave Frank huge donations to his movement

pp 127 - He extended the paradoxical teachings of Shabbati Zvi that the coming
of the messianic age had transformed sexual prohibitions of the bible into
permissions and even obligations. According to Frank, engaging in sexual
orgies now became the means to purify the soul from its sins. Debauchery
became therapy...Frank convinced his followers that the only way for their

special form of Judaism to survive was for them to outwardly become
Christians, just as the Donmeh had descended into the world of Islam...In

February, 1759, the Frankists told the Church they were ready to be
baptized...The Frankists promised to deliver 5000 new Christians from Poland,

.Moravia, Hungary and Turkey

pp 130 - The Frankists also became involved in international political intrigue,
and sent secret emissaries to the Russian government and the Eastern

Orthodox Church offering to help in the overthrow of Poland and the Catholic
Church...By 1786, Frank suffered temporary financial problems, and moved his

court to Offenbach, near Frankfurt. There Frank's money problems were
somehow solved. The source of Frank's immense wealth is not clear. He may

have used his movement's system of secret messengers and clandestine cells
to engage in the constant political turmoil involving Austria-Hungary, Turkey

.and the Balkans
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.and the Balkans

And how we reach the final depth of Rabow's understanding and let Rabbi **
** .Antelman take over

Frankfurt at the time was the headquarters of the Jesuit, Adam Weishaupt,
founder of the Illuminatti, as well as Rothschild Brothers' financial empire. This

is worth repeating: Frankfurt was the birthplace of both the Illuminatti and the
Rothschild empire. When Jacob Frank entered the city, the alliance between the
two had already begun. Weishaupt provided the conspiratorial resources of the

Jesuit Order, while the Rothschilds contributed the money. What was missing
was a means to spread the agenda of the Illuminatti and that the Frankists

.added with their network of agents throughout the Christian and Islamic worlds
Jacob Frank became instantly wealthy because he was given a nice handout by

.the Rothschilds of Frankfurt. There is no other explanation
And from this starting point, Rabbi Antelman gave us a blueprint for the war

against Judaism and all its good, and indeed against humanity and all its moral
treasures. A movement of complete evil now took hold. The Jesuits' goal was
the destruction of the Protestant Reformation leading to a return of one pope
sitting in judgement on all mankind. The Rothschilds goal was to control the

wealth of the planet. And the Frankist vision was the destruction of Jewish
ethics to be replaced by a religion based on the exact opposite of God's

intentions. When these factions blended, a bloody war against humanity, with
the Jews on the front lines, erupted and it is reaching its very pinnacle at this

.moment
Rabbi Antelman traces the means of the worldwide reach of this ugliness. By

the 1770s, the Illuminatti was exposed and banned in Germany and then
throughout Europe. Weishaupt made a strategic change that worked miracles

for the international spread of his goals. He infiltrated agents into the
Freemasonic lodges of England and Scotland, changing their highest tenets to
his own, until every lodge in every nation accepted them. Thus, the Illuminatti
now had two centers of activity, Germany and Britain. It was from Germany to

London that the apostate Jews Karl Marx and Frederick Engels were sent to
devise the rot of communism. Shortly after that task was done, the Rothschilds
sent their agents John Jacob Astor and Jacob Schiff from Germany to America.

They financed the robber barons like Rockefeller and Morgan, who in 1922,
founded the Council On Foreign Relations, to overthrow the American

.constitution and switch the nation's diplomacy to Illuminattiism

THE REAL WAR AGAINST THE JEWS AND HUMANITY

In 1932, how many organizations in Germany represented German Jewry? Over
250. In 1933, how many? One, and one only; Labour Zionism. We will return to

.the significance shortly
First, Rabbi Antelman's account continues. To corrupt the Jews, the Frankists
adopted, at first, a humane policy of sorts. With Rothschild money and Jesuit

power, the so-called Enlightenment was initiated by the German Jewish
apostate Moses Mendelsohn. Napolean was financed to liberate the Jews
wherever he conquered and from Germany, the Reform and Conservative

movements were financed to further dilute the faith and introduce totally foreign
concepts to their congregations. But the pace wasn't fast enough. The ornery
Jews just weren't cooperating with evil, so those stubbornly accepting Torah

morality would have to be removed permanently and only those practising
.Shabbatainism would be permitted to survive

Yes, in the 2000 years of European Jewish history there were pogroms,
Crusades and Inquisitions, the latter aided and abetted by the Jesuits. But

compared to what happened from the 1880s on, life was a tolerable picnic. The
turning point in the final war against the Jews was the founding of Zionism by

the Shabbataians. The final aim of the movement was to establish a Shabbataian
.state in the historical land of the Jews, thus taking over Judaism for good
To foment the idea, life had to made so intolerable for Europe's Jews, that

escape to Palestine would appear to be the best option. The Cossack pogroms
were the first shot in this campaign and for them, the Frankists turned to the

Jesuits and their influence over the Catholic Church. The Jesuits had done more
to spread communism, beginning with their feudal communes in South America,

and now they wanted to punish the anti-papists of Europe by imprisoning them
behind communal bars. The deal was simple: The Jesuits provided the

pogroms, the Frankists the communists. And naturally, the Rothschilds would
.provide the moolah

Once the situation turned foreboding, the German writing intellectuals took
over. In Vienna in 1885, the journalist Natan Birnbaum fired the opening salvo

which successfully planted the fast-growing seeds of Zionism. He was followed
by another Vienna writer, Peretz Smoleskin who provided more intellectual

justification for returning to a safe home in Israel. However, neither man had the
charisma of still another Vienna writer, Theodore Herzl. He could rally the

masses as neither of them could and he was chosen to be the spokesman and
.symbol of the movement

Read any honest biography of Herzl and the same quandary appears. Herzl
claimed he wrote the Judenstaat one summer in Paris. But Herzl wasn't in Paris
when he said he wrote the most influential book of Zionism. It had to have been

written for him. Anyone who reads Herzl's dreadful plays, has to doubt his
.sudden departure from literary mediocrity

In 1901, Herzl appeared in Britain where he was not well received. We are told he
backed another option, creating a Jewish sanctuary in British controlled East
Africa. If the idea caught on, it would neutralize the Shabbataians' game plan.

Herzl died not long after and not one biography of him tells us how. He entered a
Paris sanatorium for a not known condition and never emerged. This was highly

fortunate for the British Freemasons doing the Shabbataians' bidding, for they
replaced Herzl with one of their own, a German-educated Jew named Chaim
Weizmann. In time, a cockamamie legend was created involving the Balfour

declaration creating a Jewish homeland in Palestine as a reward for Weizmann
finding a way to make acetone for explosives from dried up paint. Not one

explosion in World War One came from this magic process. But the British took
great pains to capture Palestine from the Turks and appoint the leaders of the
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great pains to capture Palestine from the Turks and appoint the leaders of the
.upcoming Shabbataian state

Meeting in London during the War, Weizmann and Balfour had to deal with the
problem of the people already living in Palestine, most of whom were religious

Jews, who were the majority in such major centers as Jerusalem, Sfat and
Tiberius. The myth of an ancient Palestinian Arab indigenous population is

belied by any number of reports by visitors as talented as Twain and Balzac,
who accurately noted the paucity of Arabs in the land during the 19th century.

The later economic success of the new enterprise drew hundreds of thousands
of Arabs from as far away as Iraq to the region with consequences the

.Illuminatti were possibly well aware of
To neutralize the religious Jews, many of whom had been living in the land since
antiquity, Balfour and Weizmann inducted Rabbi Avraham Kook into the fold and

after the war, he was appointed the first Chief Rabbi of the enterprise, while
Weizmann was made the first head of the Jewish Agency. Kook proceeded to
strip the landed Orthodox Jews of their real estate and political rights, while
introducing a new concept into Judaism; the purity of land redemption. His

philosophy was based on profound historical truth, nonetheless, his followers
.don't understand how he and they are playing out the Shabbataian nightmare
Stage one was complete. Now the real business at hand was revved up. Rabbi

Antelman proves that the American President Woodrow Wilson was thoroughly
corrupted by the Frankists through their agent Colonel House. It was Wilson
who put an end to America's open immigration policy. Until then, despite all
their despair, most Eastern European Jews rejected Palestine as an escape

route, the majority choosing America as their destination. From now on very few
 .would enjoy that option. It would have to be Palestine or nowhere

We now jump to 1933. Less than 1% of the German Jews support Zionism. Many
try to escape from Naziism by boat to Latin and North American ports but the

international diplomatic order was to turn them back. Any German Jew who
.rejected Palestine as his shelter would be shipped back to his death

By 1934, the majority of German Jews got the message and turned to the only
Jewish organization allowed by the Nazis, the Labour Zionists. For confirmation
of the conspiracy between them and Hitler's thugs read The Transfer Agreement
by Edwin Black, Perfidy by Ben Hecht or The Scared And The Doomed by Jacob

Neuberger. The deal cut worked like this. The German Jews would first be
indoctrinated into Bolshevism in Labour Zionism camps and then, with British

approval, transferred to Palestine. Most were there by the time the British issued
the White Paper banning further Jewish immigration. The Labour Zionists got

the Jews they wanted, and let the millions of religious Jews and other non-
.Frankists perish in Europe without any struggle for their survival

But not all Jews fell for the plan. A noble alternative Zionism arose led by Zeev
Jabotinsky. He led the Jews in demanding free passage to Palestine and a

worldwide economic boycott of the Nazi regime. The Labour Zionists did all in
their power to short-circuit the opposition. First, they forced all the German

Jews in Palestine to use their assets to buy only goods from Nazi Germany. This
kept the regime afloat. Then Chaim Weizmann and his Jewish Agency employed

their appointed agents in the US to neutralize Jabotinsky and his followers
using any means at their disposal. This culminated in Jabotinsky's suspicious

death in New York in 1941. Later, Jabotinsky's most literate advocate, Ben
Hecht, was run over by a truck on a Manhattan sidewalk. His crime was being

.the first to widely expose the Jewish Agency-Nazi plot
Into this plot against the Jews we add the Jesuits, who wished with all their
hearts, to wreck the land that produced Luther, but the Vatican's role in the

Holocaust is not the focus of this overview. We now return to America where the
Jewish leadership used all their contacts and resources to make good and

certain that the unwanted non-Shabbataian Jews of Europe never again saw the
.light of day

:We return to a quote from Jerry Rabow

pp 132 - Frankist families, both those living as Christians and those living as
Jews, tried to marry only among themselves. In the summers, the German

groups regularly held secret meetings in the resort of Carlsbad...It is said by the
middle of the nineteenth century, the majority of the lawyers in Prague and

Warsaw were from Frankist families. United States Supreme Court Justice Felix
Frankfurter is reported to have received a copy of Eva Frank's portrait from his

.mother, a descendent of the Prague Frankist family

:Here is a quote from Frankfurter

The real rulers in Washington are invisible and exercise their power from"
 behind the

.scenes."-- Justice Felix Frankfurter, U.S. Supreme Court

The difference between Rabow and Rabbi Antelman is the latter proves that
literally all of FDR's court Jews were German-descended Sabbataians,

determined to purge Jewry of its unnecessary European, non-Sabbataian
morality-believing cohorts. Here is a short list of these Jewish community

:leaders

Felix Brandeis - Received Secondary School education in Germany. There,
.Englishman Jacob de Haas introduced him to Zionism

Henry Morgenthau Jr., Stephen Weiss, Judah Magnes, Felix Warburg - All
descended from German Jews. Here is a telling quote from the latter Frankist

:family

We shall have World Government, whether or not we like it. The only question"
 is whether

World Government will be achieved by conquest or consent." -- Statement made
 before the

United States Senate on Feb. 7, 1950 by James Paul Warburg ("Angel" to and
 active in the

United World Federalists), son of Paul Moritz Warburg, nephew of Felix Warburg
and of Jacob Schiff, both of Kuhn, Loeb & Co. which poured millions into the
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Russian Revolution through James' brother Max, banker to the German
.government

When World War II ended, barely 100,000 European Jews survived and when
they arrived in Palestine they had to obey Bolshevik edicts or starve to death.

However, they weren't enough to stave off the number one threat to the Frankist
state, the Arabs. The wrath of the savage tribes threatened the whole enterprise

and only the infusion of large numbers of soldiers could stave off their invasion.
To that end, European-controlled Arab dictators were persuaded to go against

their national interests, stir up bloody anti-semitism and get the Sephardic Jews
.to Israel. Their first reward was wealth through seizure of Jews' assets

Before the Sabbataians introduced it, there was no such thing as Jewish self-
hatred. Their religion and heritage came as naturally as breathing. This was the

state the Eastern Jews were in when they were driven to Israel. There, the
Frankists had to apply all the lessons they learned turning German Jews into
their image to change the newcomers. Every effort was made to divest these

peoples of their faith and the results were often shattering. This is one reason,
for instance, why Moroccan Jews who fled to France are so much better off than

.their families in Israel
Initially, the American Frankists supported the new nation, believing it would

soon spread darkness to the nations. But the Jews didn't cooperate and held on
to their decency. That is when the CFR unleashed its evilest Frankists on the

Jews once again. The most prominent of this lot is the German-born Henry
Kissinger but the list is long and includes the Austrian-educated Madeleine

.Albright, and German descendents such as Joe Lieberman and Sandy Berger
Today, the Frankist agenda is being promoted through the thinking of the

German-born American philosopher, Leo Strauss. To show you all is not what it
seems, here are a few words about him from a Jewish writer for the Executive

:Intelligence Report, run by the Germacentric Lyndon LaRouche

If Strauss' influence on politics in the capital of the most powerful nation on"
Earth was awesome in 1996, it is even more so today. The leading "Straussian"

in the Bush Administration is Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz, who
was trained by Strauss' alter-ego and fellow University of Chicago professor

Allan Bloom. Wolfowitz leads the "war party" within the civilian bureaucracy at
the Pentagon, and his own protege I. Lewis "Scooter" Libby, is Vice President
Dick Cheney's chief of staff and chief national security aide, directing a super-

hawkish "shadow national security council" out of the Old Executive Office
Building, adjacent to the White House. According to Bloom biographer Saul

Bellow, the day that President George H.W. Bush rejected Wolfowitz and
Cheney's demand that U.S. troops continue on to Baghdad, during Operation

Desert Storm in 1991, Wolfowitz called Bloom on his private phone line to
bitterly complain. It seems that "Bush 41" was not enough of a Nietzschean

""superman" for Wolfowitz's taste

.Compare that report with this one recently published by the Jerusalem Post

LONDON- A British coroner has rejected a German police claim that a 22 year
old Jewish man from London, Jeremiah Duggan, committed suicide in March

after attending a meeting of the far-right Schiller Institute in the German town of
.Wiesbaden

The Schiller Institute draws its inspiration from American conspiracy theorist
...Lyndon LaRouche, who was among the speakers at the meeting

He said, "Mum, I am in deep trouble. I am frightened." As he attempted to give
".his location, the line went dead

Duggan made the fatal mistake of getting too close to the true connection
between LaRouche and the Frankists. Their program calls for the brainwashing
of Jews to hate themselves and they don't cotton to rebels. Here is how that is

accomplished through the Israeli higher education system, as reported by
:Caroline Glick this week in the Jerusalem Post

 .Students speak of a regime of fear and intimidation in the classroom"
 Ofra Gracier, a doctoral student in Tel-Aviv University's humanities

:faculty explains the process as follows
 It starts with the course syllabus. In a class on introduction to'
 political theory for instance, you will never see the likes of Leo

 Strauss or Friedrich Hayek or Milton Friedman. You will only get Marx
 ,and Rousseau and people like that. So, if you want to argue with Marx

"'.you are on your own. You don't know anything else

The fatal error of Israeli Jews was rejecting the Frankists and their Labour Party.
The Shabataians would rather see the Arabs overrun Israel than witness the

revival of a state run by true Judaism. They have thoroughly financed and
infiltrated the high leadership and especially, far left groups, to prepare the

ground for defeat. And if utter demoralization doesn't do the trick, read another
:local report issued this week

 .PREPARATIONS TO USE FIREPOWER AGAINST JEWS
 Our contacts have reported that the following has been introduced by the

 .people preparing MEGA YAMIT
 IBA "B" reported, in three consecutive reports following the Geha

 Junction islamic mass murder assault that GERMAN EXTREME RIGHT
 .WING Jews were those that performed the bombing

. (Refer to the IBA "B" records)

Rabbi Antelman was right. He looked at the enemy and saw the mirror opposite
of real Judaism. A war to the finish is on in Israel and it is being spread to the

rest of the planet. Our salvation can only arise when the Arabs realize the Jews
of Israel are fighting the same battle they are and against the same enemies. If

they can't overcome the brainwashing and hatred, they'll go down along with
Israel And then the rest of the planet will follow
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.Israel. And then the rest of the planet will follow

end

I would guess that Jerry Rabow's book is only available in Israel. If anyone
wishes I'll send them 50 Jewish Messiahs and Rabbi Antelman's To Eliminate

The Opiate Volume Two for a very fair cost. Just write me at
chamish@netvision.net.il

These two sites may help in your understanding of the German connection to
:planetary wickedness

http://boards.marihemp.com/boards/msg1x54701.shtml

http://www.originofnations.org/index.htm

I gave an hour long interview on the subject this week. Go to the following site
.and click on the Tamar Yona program. I should be archived by now

http://www.israelnationalnews.com

:My books are

Save Israel
Who Murdered Yitzhak Rabin

The Last Days Of Israel - Israeli Edition
Israel Betrayed

 If you want to order them, e-mail me at chamish@netvision.net.il
:And to get those books donated to the skeptics of Israel

Barry Chamish
Nakhal Zohar 40/2

Modiin 71700 Israel

And do remind your Hebrew reading friends to visit: http://chamish.tsedek.com

:And your English-reading friends

http://thetruthonly.narod.ru/index.htm

www.pushhamburger.com/barry.htm

www.geocities.com/freepages4all/index.htm

http://www.redmoonrising.com/bclist.htm
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NOTES FROM THE UNDERWORLD by Barry Chamish

The previous article, Deutsch Devils, led to a flood of additional information **
about the Frankist Shabbataians. The most intense study was sent by M.A.

Ehrlich and is attached to this file. It may be advisable to open it first to
.understand the connections my correspondents found

Lots of mail arrived noting that Lyndon LaRouche was born Jewish, married a
Jewish woman whom he divorced two daughters later. So why is he primarily

** ?selling his goods in Germany

From Volume 2, Issue Number 52 of Electronic Intelligence Weekly, Published
 Dec. 30, 2003

The Role of the Sublime in World Politics Today
On Dec. 18, 2003, American Presidential candidate Lyndon LaRouche

addressed the Berliner Salon, a cross-section of leading political and cultural
.figures of the German capital, in a several-hour presentation and discussion

LaRouche is selling the following witches brew as fact: Israel and Sharon **
are firmly in the hands of a masonic cabal founded by Rabbi Avraham Kook
and Zeev Jabotinsky working on behalf of the British royal family. The only

h f th t i if it h Shi P
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.hope for the country is if its courageous hero Shimon Peres assumes power
Of course we know the British kicked Jabotinsky out of their Palestinian

colony after only two years residence there. He fled to France and from there,
fought the British and their proxies Chaim Weizmann and David Ben Gurion.
Of Peres, we need not elaborate on his murderous inclinations. Larouche is

.doing gallant Frankist disinformation
But the issue of Harav Kook and his ties to Weizmann and Lord Balfour was
very difficult for many readers and people I met this past week. It should be
understood that the Shabbataians' strategy of luring Jews to a state in their

image would have failed miserably if it had been sold that way. Great thinkers
with equally great intentions would have had to provide the moral basis for
immigration. There is no escaping the historical fact that Rabbi Kook allied
himself with Lord Balfour and Chaim Weizmann in London during the First

World War. It can't be erased no matter how uncomfortable it may be. However,
it can be understood in the context of exploiting moral reasoning for a hidden

.agenda
Such an approach may even be a formula for peace in Israel. Note the

** :following letter and consider the possibilities

FRIDAY January 9th 2004

 ,Dear Mr Chamish
I read with particular interest your analysis of the problems related to the

Donmeh and the Shabbataians, in particular your concluding remarks in which
you state that: "Our salvation can only arise when the Arabs realize the Jews
of Israel are fighting the same battle (that) they are (fighting) and against the
same enemies." It will perhaps come as something of a surprise to learn that

 .there are some Muslims who agree with much contained in your assessment
As a convert to Islam (from a somewhat ecumenical family - predominantly
Christian but with two converts to Judaism my sister and cousin) so yes, in

 .the words of David Dimbleby, we now do have a long weekend
I believe that the only way out of the present state of affairs is to seek out the

 .facts, publish, or be damned
Your piece filled in a number of important gaps which, unless you have the
sort of inside information, that you obviously have, would have taken a lot

more time than I currently have available to spend on this very important
 .subject

My own observations are included in a book we published back in 1991
entitled Satanic Voices - Ancient & Modern this was a reply to Salman

 .Rushdie's Satanic Verses
I am in the process of extracting the relevant passages to send to you, which
relate to the Donmeh and the Islamic prophecies which precisely predict the
events which led to the disastrous state of affairs you describe so well, and

 .with which we largely agree
 With best regards

 Shabbat Shalom
 Yours sincerely

 David M Pidcock
The Islamic Party of Britain

Though German-born Leo Strauss is considered the spiritual father of the **
Neoconservative movement which holds sway in the current American

administration, it appears he had his equal in the corridors of power. His name
was Fritz Kraemer and he died last November at age 95. The New York Sun's

obituary headlined, "German Refugee Mentored Kissinger, Advised Generals."
Of him, they wrote, "Kraemer's role was to teach the American politico-military
elite how to think geostrategically and historically...Kraemer soon came to the

attention of Mr.Kissinger's main bureaucratic rival, the defense secretary
James Schlesinger, who urged a tougher public line on the Soviets." And so

on. Need we note that both Kissinger and Schlesinger were both members of
the Council On Foreign Relations (CFR), so their rivalry, if it existed, was

entirely personal. As we shall soon see, such is the case today. Of Leo
Strauss, one correspondent offered a thought many of my readers will

** ":consider controversial

Albert Pike's 'vision' of the third world war may relate to the esoteric Neocons
and the evangelical Zionists. If the atheist Strauss was a closet Nietzsche

nihilist who mentored an esoteric elite, then the Christian Zionists who are the
'moral gate keepers' of the Bush administration have unknowingly aligned

 ,themselves with these nihilists to bring about what Pike describes as
the general reactionary movement which will follow the destruction of "

 ".Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time
.Laurence Lambert has written a book on Strauss and Nietzsche

However, nothing can possibly be as controversial as the charge that the **
Shabbataian Frankists led by Chaim Weizmann allied themselves with the

Nazis, knowing full well of the Holocaust to be. This heartbreaking claim was
buttressed by three book suggestions sent to me and one incredibly

** :distressing site

BEN©GURION AND THE HOLOCAUST by S. Teveth, 1996
CHAOS OF THE THIRTY YEAR WAR OF IDEOLOGIES by Hennecke Kardel

Shabtai Beit-Zvi "Post-Ugandian Zionism On Trial. A Study of the Factors that
Caused the Mistakes Made by Zionist Movement during the Holocaust" 1989.

Translated from Hebrew edition 1977. - MAOZ publications

http://www.jewsagainstzionism.com/holocaust/holocaustpics.htm

Those Haredim opposed to Zionism, believing it responsible for the **
Holocaust, are making huge errors. They are allying themselves with the most
vicious enemies of the Jewish people, thinking they will be allowed to survive

if they get their way. They ally themselves with Holocaust deniers knowing
better than anybody that their families were wiped out in that very Holocaust.

And they conveniently forget that within Zionism was a force led by Zeev

http://www.jewsagainstzionism.com/holocaust/holocaustpics.htm
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And they conveniently forget that within Zionism was a force led by Zeev
Jabotinsky which fought the wicked machinations of the Frankist Labour
Zionism. This is the righteous Zionism which the vast majority of Israelis

prefer and this is what the Haredim should be supporting, for their very
.existence

And lest anyone believe Israel is the only victim of the New World Order
globalism plot, have a look at the following information sent this week, which

** :ties the package together

:Rockefeller, CFR
http://www.nexusmagazine.com/1003.conts.html

:Finance
/http://www.theft-by-deception.com

:Vatican
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/nm/20040101/ts_nm/pope_dc_1

How long must we hammer in the same message: Sharon is totally **
** ?compromised by the CFR and does its bidding

Reports continue to surface that Prime Minister Ariel Sharon's diplomatic
policies are being run more in tandem with American dictates than with Israeli

Cabinet decisions. Middle East Newsline (MENL) reports today that Sharon
pledged to the United States that he would help establish an interim

Palestinian state in 2004, regardless of whether the Palestinian Authority ends
.terrorism and eliminates terrorist infrastructures

Anonymous Israeli officials quoted by MENL said that Sharon relayed this
commitment to President Bush in late 2003. Sharon agreed, the report states,
to a U.S. demand that the Road Map be implemented over the next year - even

if the PA does not fulfill its commitment to fight Hamas, Islamic Jihad and
.others

It doesn't matter who you vote for in Israel, you get the CFR. As if it's **
different in America! The next election may offer a choice between Bush and

Howard Dean (CFR) who has announced that, if elected, he will appoint Bill
Clinton (CFR) as his Middle East advisor. So here's a real tossup for you. Take

** :a gander at the bio of Bush's new Middle East advisor, James Baker

James Addison Baker III (b. 1930) -- also known as James A. Baker III -- Born in
Houston, Harris County, Tex., April 28, 1930. Republican. Candidate for Texas
state attorney general, 1978; U.S. Secretary of the Treasury, 1985-88; delegate
to Republican National Convention from Texas, 1988; U.S. Secretary of State,

1989-92. Member, Council on Foreign Relations. Received the Presidential
 .Medal of Freedom in 1991

The die-hard Communist site "Anti-War.Com" says this about the "Great Man";
James Baker: The Last Hope for America

Antiwar.com, CA - 1 Jan 2004
A former Secretary of State who should be restored to his former position"

forthwith, my choice for Man of the Year is none other than the old Bush hand,
 ".the Fixer, James Baker

 ?Who are we to question the motives or abilities of such a political superstar
Baker's "James Baker Institute" at Rice University is chock full of "Friends of

 ."Israel
 (".These are active links, all the better for you to "Connect the dots)

 "The James Baker Institute's "Board of Advisors
 "includes "His Excellency Shimon Peres

While the "Peres Centre for Peace" includes Mr.Baker on it's International
."Board of Advisors along with a plethora of other "Peacemakers

Remember Ehud Olmert's sudden advocacy of a pullback from Yesha? Well **
look who he's been hobnobbing with this week! None other than George

Mitchell (CFR, Georgetown), author of the Mitchell Plan which is Oslo, which
** :became the Roadmap, which became the Geneva Initiative

U.S. Senator George Mitchell, Israeli Vice Prime Minister Ehud Olmert, Israeli
industrialists Stef and Eitan Wertheimer, and U.S. former Congressmen Robert

Livingston and Toby Moffett invite you to join them and Turkish Minister of
State Ali Babacan, Jordanian Minister of Planning and International

Cooperation Bassem Awadallah, Palestinian Authority representative Abdul-
Malik al-Jaber and other distinguished individuals at a regional conference at

.Tefen Industrial Park on Thursday, January 8. Transportation is provided

**
end part one

**

Israel Underworld

I am reminded in two letters that Adam Weishaupt did not start the illuminati. *
Jesuit founder Ignatius Loyola did. Weishaupt was his front. This connects to

an incident when two weeks ago I sold books at an isolated village called
Sanur. A political activist came up to me with a police complaint against the

Shabak provocateuress, Iris Cohen. In 1997 he led a protest movement against
the Pope's visit to Israel. Iris approached him with a novel plan to eliminate the

holy see. The activist went to the police and reported her. Yes, this was the
same Iris Cohen who was caught on Camera last November 3rd defacing the
Rabin memorial monument in Tel Aviv. Iris Cohen had just found out I named

!her in the Hebrew edition of my new book Save Israel
Last night she called me using a phony name. I recognized her and gave her

the short list of political groups she has been caught infiltrating. She panicked
and threatened me, while making an admission: "Aren't you afraid of exposing

"?a Shabak agent? Do you know what can happen to you

http://www.nexusmagazine.com/1003.conts.html
http://www.theft-by-deception.com/
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/nm/20040101/ts_nm/pope_dc_1
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?a Shabak agent? Do you know what can happen to you

The government issued its report on the Versailles wedding hall collapse *
which killed 23. The headlines read, "Another Versailles Is Imminent." And

what was written in the report about the Versailles? Absolutely nothing. The
commission did NOT investigate the Versailles collapse. They issued a general
complaint against building practises. There is no other conclusion: Something

.bigger than we know brought the wedding to a screeching halt

More pain. An Australian filmmaker called. He offered to make a film about *
the attorney handling the case against Yediot Ahronot for defaming those who

believe the official Rabin murder story is a lie. "She bragged to me about her
meetings with the Shabak,"he said. "She told me she works with the highest

.ranks of the Shabak." I have the filmmaker's name and number

More ignorance. I watch Oliver Stone's documentary about the 5 days he *
spent in my region. He practically worships the terrorists but not half as much
as Shimon Peres. If the director of JFK ever decides to direct RABIN he will be
forced to have a huge change of heart about his Israeli hero. Can anyone make

?the suggestion to him

These are tough times in Israel and almost all of us are terrified of being *
buried in debt. But I give steadily and anonymously to charity. Every time I
make a purchase, I place the small change in boxes to combat disease, aid

children in distress and the like. I calculated that it adds up to fair generosity. I
do not give to anyone invading my home or phone. A woman from Gush Katif

called claiming that her family were terror victims. She wanted money. I offered
to come to her village, lecture for free and give her the proceeds. That would

.require some work, which was not for her
Last week I put a hundred shekels in an envelope and contributed my modest

bit to the most important cause to me right now, saving Adir Zik's life. The
.letter arrived opened, the money stolen by a postal employee

A few months ago I discovered how crooked the post office is when I posted
books abroad. The rates were calculated to cheat you the greater the weight

sent. If one simply split the books into separate envelopes, the saving was
almost 50%. This was highway robbery and no one knew about the scam, not
even the managers of two branches who acted amazed by my complaint. So
no surprise that money intended to save a man's life was stolen by a postal

.worker
Adir Zik was a successful film director for the government-owned

broadcasting system until the Oslo Accords and the Rabin murder turned him
into a hero. No one did more to expose the provocateur Avishai Raviv or his
Shabak bosses like Carmi Gillon than Adir. And no one will be missed more

if...I have my strong suspicions about the source of his disease, but he has a
.cancer that can only be treated with an expensive operation in America

 ADDITIONAL WAYS TO HELP ADIR ZIK'S OPERATION
 :For donations from Israel *

 :by VISA - call Paamonim at 1-800-35-10-12, or by check
 a) Deposit in Bank Ha'do'ar account # 3535656, or

 b) Send your check to POB 1423, Bet El, D.N/ Mizrach Binyamin
 DO NOT FORGET TO WRITE ON YOUR CHECK THAT IT IS MEANT

 "FOR ADIR ZIK" -- "Lirefuat Adir Zik"
 For donations from the USA: send your check to *

 Paamonim Inc, 174, 44th Str, Brooklyn, NY 11204
 and mention that is meant for Adir Zik

 ,Last but not least
"Please daven for a Refuah Shlema for "Adir Ben Bracha

It's really time for a bit of joy. On April 19, my son Ariel will celebrate his bar *
mitzvah. I consider everyone in my address book a friend and invite you to my

son's coming of age. You have been with me in our nation's trying time and
supported me with sensitive information, book sales, lectures, donations to

distribute books, intellectual understanding and it's time I offered my thanks. If
anyone would care to come to Modiin to meet me and my son on our happiest

.day, write me

And my American tour for late April-May is shaping up. Lectures are being *
arranged in Sacramento (the tough one), Reno, San Francisco and Los

Angeles. Here's another way we can meet. Let me know if you'd like me to
.address your group

Thanks to Franco Levi, Who Murdered Yitzhak Rabin is now in Italian. If you *
know someone who'd like the truth in Italian, write me. Also, Rabbi Antelman's,
To Eliminate The Opiate Volume One is coming out in Hebrew this week. And I

.have access to copies of Ben Hecht's Perfidy. Just write for both

:My books are
Save Israel

Who Murdered Yitzhak Rabin
The Last Days Of Israel - Israeli Edition

Israel Betrayed

 If you want to order them, e-mail me at chamish@netvision.net.il
:And to get those books donated to the skeptics of Israel

Barry Chamish
Nakhal Zohar 40/2

Modiin 71700 Israel

And do remind your Hebrew reading friends to visit: http://chamish.tsedek.com

:And your English-reading friends

mailto:chamish@netvision.net.il
http://chamish.tsedek.com/
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 :Sabbatean Messianism as Proto-Secularism

M. Avrum Ehrlich

Introduction

This article tries to understand two aspects of the relationship between
Sabbateanism and secularism , the first is the influence of the Donme; an

organised Sabbatean group which converted to Islam out of theological
conviction which, it will be argued, underscored a distinct “assimilation

doctrine” and maintained a profound sympathy for secularism. The second is
the general influence of Sabbatean doctrines and the extent to which it trickled
down and permeated strains within the mainstream Jewish mindset. These two

are very different, despite its secrecy the aforementioned group is an
organised cultural group while the latter is no such thing, it does not credit

Sabbateanism in any way and even tries to disguise its Sabbatean influence.
So proof must be sought through clues and doctrinal similarities still extant

within the thinking patterns of suspected groups. Scholars such as Scholem
and Katz undertook this and we have them to thank for drawing the connection

between Sabbateanism and certain modern Jewish phenomena. This article
takes on from Scholem’s assertion and Katz’s follow-up that Sabbateanism, as
an anti-nomian religion , provided precedents and legitimacy to a Judaism that
did not necessarily keep all Jewish law and in doing so paved the way to forms

of ritually non-observant Judaism such as the Haskalla and Zionism. In this
paper we will concentrate, amongst other things, on evidence of Sabbatean

.influence on the Young Turk revolution and on Zionism

We know the importance of ideas, and by extension of religion, in galvanising
people into networks and then into political action. Human-kind seems to be

ever-developing the sophistication of its alliance networks and the way in
which people, groups and nations consolidate and make covenants. The

Sabbatean network structure is remarkable in many ways. Social networking in
general serves as nothing less than a barometer, albeit not always easy to
read, measuring degrees of social evolution. The process by which ideas

move and grow and are disseminated beyond their original breeding ground is
an area little researched. Sabbateanism is such a phenomena and is allusive,
tracing its long-term permeation is difficult. By which media were the ideas of

Sabbateanism transferred? How did Sabbateanism transform? Did those
people influenced by Sabbatean ideas work solely within Jewish frameworks

or at convenient opportunities break from them to more lucrative ground
leaving no trace of having existed? Are Sabbateans always dreamy mystics (or
perverts as portrayed in many historical accounts) or are they social activists,

revolutionaries, liberals and people intuitively seeking moderation and a desire
to shrug off the yoke of restrictive religious governance? Was the Sabbatean

breakaway movement a deviation from the norm or an attempt to reform and a
catalyst for what later became the Jewish Enlightenment? Are there still

groups of people which show evidence or signs of Sabbatean influence?
Whether this area of research can be understood in much the same way as the

study of the empirical sciences and the study of, say - energy, which never
dissipates but only changes form, depends on our ability to trace and

document its transformations. How we trace a collection of religious ideas
embodied in a particular group as they spread or are transformed, disseminate

or become desirable to other civilisations is not yet a science. Some of these
questions are addressed in the following study. Sabbateanism is an example in

point, being strategically positioned to be the carrier of new ideas. It was,
however, less able to survive as an intact group over the furies of history,

leaving us primarily with an important doctrinal heritage sweeping through
and affecting both Jewish and wider society. The story of the Donme only

.partly depicts the extent of Sabbatean influence

Key Terms

It is appropriate to make a few general comments and establish working
.definitions of the major subjects discussed here

Sabbateanism developed to explain the teachings and actions of Sabetay Sevi
(Shabbtai Zvi), who declared his messiaship in 1666 and soon afterwards

allegedly converted to Islam, leaving a large and far-flung flock in the Ottoman
Empire and beyond very confused. He and his followers combined the study of

Lurianic Kabbalah with overt messianism and a unique relationship with the
Ottoman Empire. The aberration of Jewish law as taught by his disciples was

justified with mystical rationale as an important step in the messianic
redemption. Thus disobedience to Jewish religious law became acceptable

and even encouraged in the sect while purporting o have a desire for holiness,
and a belief in God and the Messiah. Abandoning tradition seemed to

legitimise and even encourages assimilatory thinking as a religious tenet,
something which had been strongly condemned by the rabbinic leadership till
that time. Sabbateanism witnessed a group of Sevi’s adherents converting to

Islam (known as the Donme) but other forms converted to Catholicism
(Frankism) and it is considered likely that other arguably assimilatory efforts

(such as Haskalla, Reform, Secular Zionism ) were either inspired by
Sabbatean doctrine or underwent the same processes that led to its

development. Assimilation seems to be a common thread amongst these
groups For many believers who rejected Sabetay Sevi’s messiahship after his

http://thetruthonly.narod.ru/index.htm
http://www.pushhamburger.com/barry.htm
http://www.geocities.com/freepages4all/index.htm
http://www.redmoonrising.com/bclist.htm
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groups. For many believers who rejected Sabetay Sevi s messiahship after his
apostasy, the issues he extolled nevertheless still remained relevant. They

were ideas that had been repressed by the traditional leadership but had been
given credibility by the Sabbatean movement, and even though it took on

extreme expression by Sevi’s conversion to Islam, the ideas remained intact.
Had Sevi and his followers not taken such extreme measures the ideas

expressed would never have reached a critical mass, but clearly there existed
pent-up feelings and dissatisfaction in Jewish life which needed to be vented

and it fell on these events to bring them to the fore. Indeed, many Jews wished
to remain loyal to their religious, traditional, family and emotional heritage but

also had reservations about their lives under existing conditions. The all-
permeating legal demands of ritual Jewish law (halakhah) were stifling, the

introverted stance of the Jewish community and its fear of engaging the wider
society did not suit the ambitious nature of many Jews. The lack of a living
Hebrew culture and the absence of Jewish national symbols and the sense

that Jews were not able to entirely share the pride and empathy of other Turks
in the sovereignty of the Ottoman Empire was frustrating. Many sought a way

to integrate into the larger society and sought a national identity while not
giving up their essential Jewish belief systems and the culture dear to them.
Sabbateanism emerged to provide doctrinal solutions for these people. The
doctrines emerging did not remain the heritage of a closed group. While the

“assimilation doctrine” was not always conducive to group building, it was an
important enough idea to proliferate and it did so leaving few traceable links to

. its Sabbatean source

The Donme are the descendents of a small group of people who, emulating
Sabetay Sevi, converted to Islam. Some will argue, amongst them members of

modern day Donme communities in Turkey, that they had been forced to
convert to Islam like their leader had and the theological conviction in support

of the conversion developed only afterwards . The term “Donme” is Turkish for
an insincere conversion to Islam – apostate . The Donme community

combined many Jewish practices in private while demonstrating Islamic
practices in public. Although enclothed in religious doctrine, the essential

direction of the theology was towards assimilation. Interestingly, this idea still
possesses religious significance. Nevertheless, it is likely that conversion to

Islam had practical motives also; those seeking tax havens and better
economic treatment, sought to join the Donme community and be recognised

as Muslims, in this way they could, on the one hand, remain Jewish at heart,
and on the other hand, enjoy tax benefits reserved to Muslims. It is also likely

that those who had converted to Islam for pragmatic reasons prior to Sevi’s
mystical apostasy later joined Donme communities feeling more comfortable
there than in a purely Islamic environment. In many respects this resembled

(or inspired) a later declaration by Moses Mendelsohn to be a “Jew in the
home and a German in the street”, or rather in this earlier context “to be a

Muslim on the street and a Jew in private”. The Donme became a home for
assimilated Jews, much like the modern phenomena of mixed Jewish-Gentile
couples joining Reform Temples because they are accepted there and are not
in Orthodox communities. The influences of Sabbateanism can be detected in

Mendelsohn’s sentiments and within the highly assimilatory program of the
Enlightenment. But overt rejection of tradition would have been impossible in

the strongly traditional structures of the 17th century and therefore the Donme
intuitively garbed their ideas with religious/doctrinal overtones and in

elaborate rituals and symbolism at least until the onset of public secularism
.permitted its essential nature to become public

The Donme are notoriously secretive, this becoming a major tenet of their
doctrine. This was likely because of fear of the Ottoman authorities and

because they wished to preserve the many benefits they enjoyed as Muslims
while knowing they were not entirely Muslim in practice. Without a doubt they
also feared the criticism and the vengeance of Jewish orthodoxy which might
try to spoil their situation if too much be known. Converting to Islam offered a

way to break out of the millet community structure forced on minority
. communities by the Sultan

Under such a system the Jewish religious leadership of the Empire – the
“Haham Basi” appointed rabbinic leaders, collected tax, decided community

policy and religious law and meted out justice. However disagreeable his
religious decisions were for minority Jewish groups, all were required to abide

by its policy. By conversion to Islam, however, one would no longer be
required to heed the Jewish hierarchy and could more easily form independent

community structures. Clearly, motives existed for their conversion; to be
relieved from religious tyranny and also to become a part of a broad thinking

.and aspiring Empire

The alleged sexual promiscuity of the Donme, along with other rituals believed
to be practised by them, is in itself a fascinating study. Whether true or false?

Whether part of an image which rabbinism created to delegitimise a schismatic
sect, or in some way true and having some ideological merit within

Sabbateanism, is still unclear. Many Donme insist that rumours of orgies on
the “feast of the lamb” are baseless while some scholars argue that they were

once in practice amongst more doctrinally observant Donme . Myth or fact
these alleged rituals make for fascinating imagery. The “feast of the lambs” for

example contains symbols and subliminal ideology. Least among them is an
early exploration of women’s egalitarianism, arguably paving the way for

equality of the sexes in their community in contrast to the conservatism of
other Muslim groups in Turkey . If true, it would certainly have forced them into

isolation from other Jews and consequently to a greater dependence on each
other, if for no other reason than because their offspring were suspected of
being ‘bastards’ (mamzerim) in rabbinic terms and only people of the same
legal status were permitted to marry with them . On the other hand we may
argue that these rumours were perpetuated as a rabbinic method to ensure

that other Jews did not marry them. Unable to deny them their status as Jews,
the rabbinic leadership denied them their rights to marry with other Jews,
b i thi i i f l i it d th b idi
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basing this on suspicions of sexual promiscuity and thereby providing a
.perfectly sound legal platform for their excommunication

The Donme answered to various names such as “Maaminim” (Hebrew for
‘believers’), “Avdeti” (Arabic for ‘heretics’), “Selanikli” (from Salonika), and

Sabetayci (Sabbetay). By the 19th century three strains of Donme had
emerged, each with their own distinct classes and its kahal/synagogues and

 .they were particularly represented in the Donme stronghold of Salonica
Izmirim, (otherwise known as Kapanci) were the original followers of .1

Sabetay Sevi, named after his home-town of Izmir. The Izmiris were successful
in trade and prominent in the intelligentsia – they formed the aristocracy of

Donme society under the name “Cavelleros”, they were highly assimilated into
.Ottoman society and spoke Turkish

The Yakoviyim, followed Sevi’s brother Jacob believing him to be his .2
incarnation. They were represented in lower and middle classes of Ottoman

.society and were commonly bureaucrats in Ottoman government
The Konyoses, (otherwise known as Karakash) followed one of Sevi’s .3

disciples Baruchia Russo believing him to be his incarnation. They were the
poorest of the Donme, spoke Judeo-Spanish and were generally artisans and

workers. A part of this group are believed to still practise religious rites in
modern Turkey and are known as fanatical fundamentalists by the rest of the

.Donme

If we interpret the Donme conversion to Islam not so much as an embrace of
Islamic religious doctrine but as the desire to assimilate into the dominant

society, then we may assume that with the easing of Islamic norms in modern
Turkey, the Donme would not fight to remain loyal to Islam but rather adopt

new practices. And although Islam does not permit the interrogation of
converts and was required to accept them without question, the Donme were
traditionally suspected of lacking conviction. This suspicion proved justified,
as demonstrated by the ease with which Donme slipped into secularism after

the Tanzimat reforms introduced by foreign pressures around the 1840s.
Taxation of minorities was eased and conversion out of Islam was permitted,
signalling a process of secularisation and unprecedented levels of tolerance

for other worldviews on a de jure basis . Evangelical Christian groups became
more active in the empire and some even exerted their strong influence on
Sabbateanism, which combined Christian influences of the inquisition and
influences of British millenarians making headway in the Ottoman Empire .

The Donme community certainly felt less obliged to observe strict Islam and at
liberty to pursue greater assimilation into an even broader system, while the

reforms allowed many to return to Judaism. By that time Jews were also
seeking broader cultural and ideological paradigms and a return to earlier

forms sectarianism was unnecessary. Religion was no longer the predominant
superstructure for society but rather a component of it; they and others

identified the umbrella structure of nationalism and tolerant secular
government to be the preferred paradigm permitting diverse practices and
culture. It became obvious that conversion to Christianity was also not as

.progressive as the embrace of secularism and nationalism

The greatest change for the Donme community occurred during the Balkan
wars when Salonica passed over to Greek hands. At this point many Donme

resettled in Turkish Istanbul and set up schools and communities which have
left a mark on Turkish society till today. However, the forced transfer of Turks

from Salonica to Turkey in 1924 was the final blow to the Donme stronghold
and changed the course of Donme history. While many attempted a

rapprochement with the Jewish community that would allow them to remain in
Salonica as Jews not as Turks, their efforts were rejected. Rabbinic refusal to
accept them back remarkably saved them from extinction along with the rest

of Salonican Jewry during the Nazi occupation of Greece. Other Donme are
alleged to have converted to Christianity so as to remain in Salonica but the

Greek public opinion viewed the Donme as more harmful than other Turks and
sought their absolute expulsion. It is therefore unclear to what extent

conversion to Christianity helped them and to what extent those that remained
were saved from destruction under the Nazi occupation . From the 1940s there

began a strong assimilatory trend amothe Donme who resettled in Turkey.
Efforts to preserve their secrecy were intensified, probably resulting from

having witnessed the destruction of Greek Jewry and fear that the same could
happen to them in the wake of Turkish co-operation with the Nazi regime. Fear

of growing Islamic antagonism to the perceived Donme role in the overthrow
of the Sultan and establishment of a secular State in Turkey further forced

.Donme affiliates to underplay their prominence and community network

Though the Donme were never officially deemed to be a separate group there
were signs that this might change when the 1960 Census registered them as a
distinct group, primarily for taxation purposes. At the time it was believed that
approximately 20,000 Donme members existed in Turkey. Some estimate their
numbers to be around 50,000-60,000 today, others estimate it at 100,000. They

are believed to be very prosperous but highly assimilated, with only a small
minority being Sabbatean in the religious sense. They generally refer to

themselves as “Salonicans” not as Sabbateans. They are extremely non-
religious. The enmity of Islamic fundamentalism towards them is one of the

strongest factors in the preservation of their distinct ethnic memory. Because
of the high intermarriage rate the phenomenon of half-Donme is becoming

increasingly well known. There have been recent efforts by partisan Donme
activists to reclaim their national pride and standing in Turkish society but this
has met with overall rejection, embarrassment and denial from the mainstream

.Donme population

The Ottoman Empire lasted from 1299 to1920 and as it grew embraced
different religions and cultures under its sovereignty. Ottomans had a long
history of tolerance, and an open door policy for Jews from Spain and later

from Russia. To accommodate them and other groups it developed the Quranic
concept of the dhimmi to ensure the development of a method of Islamic rule,



1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 165/280

which was tolerant to different cultures. It translated into a system of minority
administrations known as the millet system, whereby religious groups could

rule their own people with minimal interference, while ensuring Ottoman
hegemony and efficient tax collection. This system was partially successful

but also left much dissatisfaction. Perhaps Sabbateanism was a form of
Jewish protest against corruption of mainstream millet leadership – which was

invariably controlled by the rabbinate. Perhaps the millet system ordained by
the Sultan to facilitate the orderly control of minority religions bolstered an
intolerant local leadership that ignored pluralism and subtleties of religious

sub-groups, causing them to be stifled to such a degree that it made
.conversion to Islam one of the preferable remedies

The environment in the Ottoman Empire was fertile ground in which a cross-
religious movement such as Sabbateanism could sprout. The Empire was also

home to Bektashism, another highly tolerant, cross-religious form of Sufi
Islam which maintained particular ties to Ottomanism and also had strong ties

with the Donme. These mystically oriented groups seemed to be exploring new
patterns of religious and social integration. The Donme proved to be

instrumental in the success of the Young Turk revolution and the formation of
the secular state, while the Bektashi, for their own reasons, opposed the

.Young Turk revolution

Mysticism

Despite its other characteristics, it may be argued that mysticism is in some
ways a form of proto-secularism, exactly because of its mystical nature.

Centuries before secularism came into existence as a concept unto itself,
various social forces were conspiring to produce its seminal form. Mystics are
often more interpretive of texts, allow more room for scope and tolerance, and

differ from the conservative norm, being less rigid in the obedience of
religious laws, more accepting of peoples believing that unity exists on a

profounder level. The anti-nomian nature of Sabbateanism rejects the
traditional Jewish ritual as antiquated while it embraces what was believed to
be a more universal – messianic – goal, which later evolved into the tenets of

.secularism and democracy

Despite the perception that mystics associate with rigid or fundamental sects,
it seems that the doctrinal structures of some such groups are often more

liberal than superficially thought to be. The liberal ideas and goals at the heart
of such a group’s thinking are perceived by members to be under so great an

attack from intolerant elements, that great efforts were taken to ensure their
preservation. Rituals and rules of entry into the group were enforced. Hence
groups that could well have advocated proto-liberal ideas developed rituals

and rigours to protect themselves which, over time, became an integral part of
the group identity and were not eased when the ideas they propagated became

more tolerated or even became the norm. Hence mysticism must be viewed
carefully, appreciating both its religious affiliations as well as the radical

approaches that it often introduced into societies still not ready to embrace
.them

Mystical Messianism of the Jewish strain commonly draws its doctrinal
principles from Lurianic Kabbalah, which teaches a doctrinal system where

individuals, by virtue of their own – independent - spiritual efforts combine to
redeem humanity. This idea is messianic in that its final goal is the redemption

of mankind, but it suffices with mystical and ritualistic efforts and does not
require practical means or effort within political systems to achieve its goals.

This form of messianism appears to have become popular after efforts at
political messianism failed and the political circumstances for redemption

were continually not forthcoming . A sense of hopelessness drove the Jewish
masses that embraced kabbalistic teachings to find their redemption in a

system that would no longer disappoint them. In general mysticism’s
ambiguity lends itself to extreme degrees of interpretation and therefore

flexibility, which we shall see lends itself to what later developed as
.”“secularism

Political Messianism on the other hand is a set of political/utopian ideas
drawing on classic Biblical aspirations to physically and literally rebuild

Zion/the Jewish State and the Temple. In its religious context this required the
establishment of the Sanhedrin and the rule of Biblical and religious law. This
worldview was championed by Maimonides who saw it as a rational/ political

process, providing Jews with a homeland from where they could develop and
refine their religious service. In today’s context this is a fundamentalist

approach that advocates a dangerously theocratic government but
contextualised to the Middle Ages it represented a rational and political

approach to religion and governance. The last efforts in this direction were
undertaken in 16th century Safed, where the attempt to restore the ordination

of what they believed would be authentic, Biblically sanctioned leaders who
had the authority to renew the Sanhedrin was attempted and ultimately failed.

This “political messianic” effort lasted approximately one hundred years. Its
eventual failure arguably bolstered the mystical form of messianism described

above and eventually fuelled Sabbatean messianism which in many ways
.combines both mystical and political elements

Zionism is described by many to be a form of messianism so far as it reflects
the Jewish aspirations for Jewish governance in the Jewish Homeland. But it
had a distinct assimilationist theme, not so much on a personal level but on a

national scale- aspiring to be like the other nations and to ‘normalise’ the
Jewish people from an abnormal Exile. While clearly Zionism evolved from

messianic sentiments it was not motivated out of strict religious doctrine, but
the common characteristics shared with earlier types of messianic efforts

cannot be ignored. It may fit into the general label of “political messianism”
but because its chief proponents were highly secular in outlook, perhaps there

.were Sabbatean or anti-nomian messianic influences on it as well
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Tracing the Course of Messianic Doctrine

Indeed the general studyof messianism is fascinating, it has often provided the
fodder, if not the motivation for much revolutionary activity. While maintaining
certain distinct characteristics it has nevertheless transformed and developed

various strains, rapidly becoming useful to the political dynamics in different
parts of the world. It is therefore argued in this work that messianism carried

important social ingredients, which for reasons described below, were deemed
useful in the march for human self-perpetuation and in time adapted itself

within a broaderfraeven beyond of its original form. The most documented
occasion apparent is the proliferation of Christianity (Greek for messianism).

Not coincidentally, messianism possessed characteristics and doctrines
palatable to Rome, no doubt providing the impetus for its meteoric expansion.

In addition, messianic feelings lent themselves to interpretation and a high
degree of ambiguity. Their potentially anti-nomian character was especially

important and is discussed below. The national interests of the Ottoman
Empire were similar to those of Rome and equally well served by messianic

doctrines. While the reasons that the Sabbatean experience was not as
successful as the Christian messianic experience is not addressed here, the
doctrinal mechanisms of Sabbateanism are the same as found in the former

and are continually found in later political-religious phenomena, even in
.secular structures

A mechanism was necessary to bring conquered territory and its peoples
under the wings of the Ottoman Empire, thus neutralising opposition

traditionally anchored in religious antagonism. So that a strong nation may
emerge it was essential that Ottoman Islam develop a universal identity,

incorporating the Empire’s many fragments into a broad national alliance.
Because it crossed the borders of religious affiliations, a superstructure was
required that on the one hand embraced these differences, while on the other

hand was still giving deference to the existing Islamic sentiments at the hub of
Ottoman society. If we take the above-mentioned as our premise then the

Donme appear to be an ideal group serving this assimilatory purpose. If it had
.not emerged on its own it would have needed to be created

Components of Religion

Considering that institutionalised messianic doctrines lay at the core of both
Christianity and Islamic religions, it seems unnecessary to suggest that

another form of messianism could resolve these cultural tensions, unless
accompanied by unique insights and novelty specific to Sabbatean

messianism. Indeed, the popularity of messianism was so widespread that it
seems to be indistinguishable from the body of monotheistic faith. Judaism,

Christianity and Islam are more united in the faith in a messianic time than
they are about any other subject, including the doctrine of God. To be sure,

there are differences in the exact formula of the messianic faith, the
personality who embodies the messianic figure and the leadership structure

that serves as caretaker until the messianic time arrived. Despite the
differences, there exists a distinct uniformity, indicating a combination of

fundamental ideas constituting an essential messianic idea. While they may be
added to or subtracted from in varying degrees to suit a country, group or

religion’s specific nature, there appears to be a set of closely related ideas.
They have proven themselves to be a winning formula for popular appeal,

agitating or uniting, consolidating and motivating masses of people,
resonating amongst different groups while transcending opposing religious

identities. In fact, it may be argued that religious hegemony was so successful
for millennia, not because of an unquestioning respect that the masses held

for ecclesiastical law in its own right, but because the religious/ruling
establishment was, very early on, able to align itself and rapidly forge a strong

and indelible alliance with these messianic proponents in society. While the
wedding between these two camps is arguably unnatural, it was mutually

complementary. Clerical leaders could proliferate ecclesiastical rule and their
own power base by harnessing their strategic allies’ populist enthusiasm and
interpreting it into an orderly code of living – at least until the messiah came;

while on the other hand the messianic proponents were given mainstream
credibility by the ecclesiastic camp. It was licensed to permeate within a larger

society, and endowed with a structure and orderly caretaker hierarchy that
could ensure the perpetuation of messianic ideas, even during periods of
dulled messianic passion. Messianic elements thus ensured its caretaker

governance and the preservation of its ideas, even though by doing so many
of its principal ideas were undermined. Whether this alliance was made

consciously or intuitively is of secondary importance, the ability however to
identify the seams of this covenant, allows us to extrapolate that the messianic

idea is a highly conductive social structure that lent itself to other – and
alternative - unions. When the opportunity availed, messianic doctrine would

attach itself to another emergent ruling body, in the modern case – to
secularism. And this is why it may be argued that messianic elements have

aligned themselves with secular governance. It is therefore not surprising to
see many forms of secular messianic movements today, included among them

.various strains of Zionism

Bektashi (Bektaşi) – Dönme Similarities

Ties between Sabbatean Kabbalah and esoteric Sufi Islam go back to the days
of Sabetay Sevi. Schwartz goes so far as to suggest that Sabetay Sevi had

participated in Bektashi rituals before his messianic declarations and imported
into Judaism a “millenial, Shia influence” and that he had maintained his ties

with the Bektashi, participating in their rituals . This is based on his contention
that Sevi’s exile to the Balkans brought him into close contact with

Bektashism. He suggests that the Bektashi Sufists strongly influenced
Sabbatean behaviour and produces evidence of Bektashi worship at Sevi’s

grave . That there existed a strong connection between the Bektashi of
S l i d th l t D it th t li d th h b
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Salonica and the largest Donme community that lived there has been
established by Rosanes. The Donme of Salonica found common ground with

the Bektashi who shared many characteristics of Sabbateanism, or as
Schwartz would have it, strongly influenced Donme practice . Schwartz notes

some unique similarities between Donme and Bektashi practice including
alleged deliberate violation of kashrut/halal, alleged group sex, ecstatic

singing, mystical interpretations and belief in an occult reading of
Torah/Qur'an, as well as the practice of collective cooked meals. There was

also emphasis on the equality of women and openness to all the monotheistic
faiths with a strong heterodox and almost anarchist nature as well as a unique

multi-religious outlook, viewing all the monotheistic religions as one. There
has been little evidence of anti-Semitism in Albanian history and few instances

of collaboration with the Nazis to kill their Jews. Schwartz also asserts that
Sevi became anti-nomian under Bektashi influence and was protected by the

Bektashis after his conversion, who sent him to Albania where they were most
powerful. Clearly this viewpoint is unduly influenced by Schwartz’s Bektashi

sympathies. Nevertheless the strong affinity between the groups seems
evident and one might agree that Sabbateanism and Bektashiism were

inspired by similar circumstances, responding to the thirst for liberalism and
the surging need to find cross-denominational paradigms to complement the
Empire’s imperialism and express the collective identity volving amongst its

citizens. Bektashiism was an Ottoman phenomenon with most of its rituals
and prayers based on poems and songs in the Turkish language and in this

respect it testifies to the assertion that various religious structures were
.emerging tailored to the requirements of imperial Ottomanism

Some Reasons for the Emergence of Sabbateanism

A student of Jewish mysticism in general and Lurianic Kabbalah in particular,
Sabetay Sevi declared his messiain the year 1666 and gained a popular

following in the Ottoman Empire and beyond, far exceeding the size and
diversity that other messianic groups had achieved till that point in Jewish
history. Much has been written on the subject, but for present purposes it

suffices to summarise some essential ideas associated with Sabbateanism
.that led to its proliferation

They include: the abolition of many religious laws specific to the exilic nature
of Jewish practice and the dismissal of melancholic and mournful habits
commemorating the defeat of national Jewish life . Hence fast days were

abolished and the motto of “permitting the forbidden” gained currency. Sexual
liberation, breaking with traditional leadership, rejection of contemporary

community structures and the embracing universal ideas followed. The
movement embraced Ottoman culture by converting to Islam and assimilating

into the Empire as equal citizens. Yet these ideas, including the most liberal,
were still distinctively engarbed in religious and mystical doctrines and

language with the requisite attendance to the theme of the national
renaissance of the Jewish people - the messianic redemption. However, we

can nevertheless determine, with the advantage of hindsight, that these were
.early expressions of liberal ideals

Gershom Scholem tried to answer the question why, from the many tens of
messianic sects emerging and then fizzling out amongst Jewish communities,

the messiahship of Sabetay Sevi did not remain a local phenomenon but
reverberated for many centuries to follow and spread so widely throughout the
Jewish world. In his analysis Scholem attributed the cause primarily to the role
played by the students of Jewish mysticism living in 16th century Safed. Safed

was home to many Jewish immigrants from all over the Jewish world,
including Sephardic Jews and those from neighbouring Damascus and Egypt

as well as from Russia, Poland and the Ottoman Empire. Most interesting were
those Spanish and Portuguese Jews exiled after the expulsion of 1492 and the
communities of Marrano Jews returning to Judaism, some making their way to

.Safed and Jerusalem

The diverse nature and input of these people into the Safed community was in
itself unprecedented in the previous thousand years previous and perhaps it

was this that contributed to two fascinating phenomena occurring there within
the space of 50 years. The first was the attempt by Rabbi Jacob Berab and his
school to renew the Sanhedrin (political messianism) and the second was the

rapid development of Kabbalistic teaching and its dissemination (mystical
.(messianism

Scholem argues that the diverse backgrounds of these scholars and their need
to raise funds to sustain the community of scholars necessitated the sending

of ambassadors to their respective diaspora communities. These
ambassadors were scholars and travelled and taught the unique Kabbalistic
worldview they had learned in Safed and in this way served as a conduit for

the dissemination of Lurianic Kabbalah and caused its rapid proliferation
throughout the Jewish world. He continues that these teachings formed the

basis of Sabbateanism and fostered messianic tensions. Sabetay Sevi, himself
a scholar of Lurianic Kabbalah along with Natan of Gaza were easily able to

tap into a new and vibrant religious system that waited to be harnessed by a
personal Messiah. Lurianic Kabbalah presented to the Jewish world the image
of Jewish suffering and redemption in a different light to what was previously

taught by the strict worldview of the rabbis and halakhism. Kabbalistic
interpretation allowed for great scope, its commentary on religious texts was

often entirely re-interpretive, it presumed an active human role in the dynamics
of God which made human activity holy in itself. It recognised an essential

unity of all things in the infinity of God that enabled a tolerance for superficial
differences in the material world. These remained mystical doctrines in

isolated Safed but would future, become useful political tools professing
ethnic and religious tolerance in the Ottoman Empire. The teachings were

finding their way to that Empire and would become politically activated with
.Sevi’s messianic declaration



1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 168/280

Sabbatean Evolution

Sabbateanism developed in the atmosphere of defeat that the Ottomans
suffered at the gates of Vienna in 1683. It is likely that the atmosphere in the

Empire affected the growth of the movement. The Sultans quickly understood
that if the Empire did not adopt Western techniques and adopt the best of

French engineering, medicine and science they would continue to lose wars.
But it was more than a century and a half later that Sultans like Mahmut II in

1826 started movements to openly adopt Western culture. In 1839 Sultan Abdul
Mecid extended equal citizenship to all the citizens of the Empire, without

religious or ethnic distinction ensuring that all citizens could bear witness in
court even against a Muslim, could hold government office and serve in the

high ranks of the army. The Donme were important beneficiaries of this
.process, growing and enjoying swift assimilation into Ottoman life

On the other front, the relationship of the Donme to the Jews was tense. Their
need to defend themselves from religious Jewish polemic inspired the rapid

spread of print, the encouraging of scholarship and the continued study of
Jewish mysticism and theological literature. At the same time, the Jewish

religious authorities banned the study of mysticism and repressed Sabbatean
influence while turning inwards. Some attribute the decline of Ottoman Jewry

to the crisis born in the wake of Sabetay Sevi’s messianic claims and
apostasy. Sabbatean - messianic expectations are believed to have

neautralised the entrepreneurial spirit of many believers who expected to be
magically whisked away from exile to redemption. This view does not

accurately depict the sociological structures of messianic groups and is
unlikely to be the entire cause for the economic degeneration of Ottoman

Jewry. On the contrary, communities of believers and minority sects are often
able to develop strong networks and loyalties allowing them to strengthen

their economic activity. Further, contrary to common thinking that messianics
are dreamy-eyed and unworldly, messianic beliefs are often rooted in strong

cultural and social networks and provide both an excellent infrastructure and
motivation for commerce . This was the case with the Donme. Perhaps the

mainstream Jewish communities, which were influenced by Sabbatean
thinking but remained under rabbinic leadership, went through a greater crisis

as they were required to go to great lengths to weed out the potentially
.heretical elements still active in their midst

It is this process which was damaging for Ottoman Jewry. The efforts to
censor certain religious and kabbalistic texts is well documented, the
oppression of the imaginative faculties, freedom and creativity of the

community members left its mark on Ottoman Jewry . Ties with undesireable
elements were cut, suspicions and paranoia raged against those who were

believed to be secret Sabbateans and the community turned inwards, leaving a
sense of depression amongst the Ottoman Jewish communities. In the

meantime other minorities of the Empire became more adept in their
commercial dealings and were helped by their religious structures particularly

the Greek Orthodox church and the Armenian Orthodox structures. The
Donme who converted to Islam, now free of the Jewish millet control over their

activities, quickly emerged as an important and functional community in the
wider society. The repressed Jewish communities were probably relieved to

find alternatives to their oppressive leadership in secularism and so, indirectly,
the oppression brought on by rabbinic reactions to Sabbateanism also

.influenced the Jewish support for the Young Turk revolution

In a fascinating instance of a Jewish class conflict in the 1840s Izmir, the
poorer Jews reacted to the extortion of the wealthy meat merchants who

charged them high meat taxes first by embargoing them and finally by eating
non-kosher meat. A more extreme actwas the mass conversion of 80 families
to Protestantism and the preparedness of another 2000 to do the same, so as

to avoid the millet authority of the Jewish leadership and its taxes and
oppression. While no overt mention of Sabbateanism is found, it seems more

than coincidental that this occurred in Sabetay Sevi’s home town, that the
consumption of non-kosher meat was a Sabbatean practice ; that so many

people were willing to convert out of Judaism is almost Sabbatean/Frankist in
style . One might view this as a testament to the effects and influences that

Sabbateanism was having on the Jewish communities and how it legitimised
the breaking with ritual law and endorassimilation for motives of personal

benefit. Even though the Jewish community broke with overt Sabbateanism,
precedents were set and the infrastructure was placed for Jews to exit the

observance of ritual law. This correlated with its freedom from the often
oppressive practices of the religious leadership and was reinforced by the

success of the Donme communities in the general society and their gradual re-
.acceptance by mainstream Jewish elements

In contrast to the repression of religious freedom in places like Italy and
Ashkenaz, Benayahu argues that the Salonican Jewish community did not take

part in the repression of study and printing of kabbalistic texts . It seems no
coincidence that Salonikan Jews were highly active and intellectual,

successful and quite secular. The vitality of the print industry that was long
active there might have later helped the Young Turks. It may be argued that the

tolerance for mystical teachings in Salonica prompted the willingness for far
reaching exercises in textual interpretation and imaginative exploits and was

. accompanied by a dislike for rigid fundamentalism

By the 19th century the Jewish communities were strong after a period of lull.
Jewish relations with the Donme, particularly in Ottoman Salonica were

friendly; the community distinctions were even blurred. Critics might not have
differentiated between the groups thus when someone was suspected of being
Jewish it is as likely that they were Donme. The extent that Sabbatean doctrine

and influence specifically permeated the Jewish (non-Donme) community is
unclear, as there existed no overt structures for these ideas. However, the

i l ttit d f th J d th i b f T ki h lif i ht
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more universal attitudes of the Jews and their embrace of Turkish life might
testify to remnants of attitudes espoused in Sabbateanism. Both communities

. were strongly represented in the political and economic life of Salonica

Jacob Berab, Political Messianism and the Impetus for Sabbateanism

Finally; there was another reason for the proliferation of Sabbateanism and the
reasons why Lurianic Kabbalah was so geared to Sabbatean messianic

feelings. The little-researched events in Safed surrounding the attempted
renewal of the semikhah and the re-establishment of the Sanhedrin in the year

1538 reflected messianic aspirations of a more rational/political kind. Jacob
Berab and his followers, including the renowned halakhist Joseph Karo and
others who later became staunch students of Lurianic Kabbalah, supported

these political moves to inspire a Jewish religious enlightenment in the Holy
Land and establishing a supreme religious authority to interpret halakhah

according to their needs . The appointment of ordained leadership and the
efforts to develop a worldview to complement this renaissance eventually

failed to attract a critical mass. This failure is often attributed to the objections
raised by opponents whose primary contentions were halakhic minutiae and

the preservation of certain religious status quos . With its failure, it became
evident that the halakhah, a system designed to preserve Judaism and the will

of God through His Law, was ironically preventing the nation’s promised and
long yearned-for renaissance. Many of the initial forces at work in the renewal

of the Sanhedrin subsequently took solace in an abstract-mythical form or
redemption, found in Kabbalah and extrapolated by Isaac Luria’s system. This,

in turn went full circle to fuel the Sabbatean messianism that combined
elements of both systems in the following century. Sabbateanism understood

that the halakhah had to be broken for the redemptive process to begin and so
obviously anti-halakhic sentiments became a centrepiece of its ritual. Yet the

anti-nomian theology that subsequently developed still had as its objective the
same process of messianic renewal that its political counterpart under Berab

sought a hundred years earlier. There are some who blame the rabbinic
elements who undermined Berab’s efforts with responsibility for “Sabbatean,

Frankist and Mendelsohn’s heresy”. They tried to stop the Sanhedrin initiative
because they feared it would lead to minor incursions of Jewish law. In their

zeal to prevent the implementation of a political messianic structure in the
form of the Sanhedrin initiative, it is argued that they paved the way for what

became an extreme and open-ended violation of Jewish Law with mystical
messianism and other anti-nomian ideologies. This view is polemical but it

does testify to the unstoppable train of progress that could have taken a
different turn under more astute leadership. Obsession with halakhic nuances

. had caused the population to openly break with halakhah

Sabbateanism developed a resistance to the forces that had stopped its
predecessor; it would not be tripped up by internal paradoxes raised by the

demands of halakhic observance. Quite the opposite, a system that
recognised the need to openly break halakhah seemed to be the only way to

begin the redemptive process, and the way that this could be sanctioned in a
predominantly religious and believing society was through the appeal of

mysticism and communion with God as the higher calling even greater than
the Law. But the final stroke against the halakhists who sought to halt the

spirit of nationalism and renaissance through their restrictive legalisms, was
the declaration that the messiah had arrived and in doing so legitimately

contending that the era of classic halakhah had come to an end. Tradition
recognised that the law would change and even be annulled in messianic

times. Declarations of his arrival legitimised for many - till then halakhic
. observers - that the annulment of restrictive laws was now possible

The difference between the political messianists who sought to re-institute the
Sanhedrin and those who declared that the messiah Sabetay had arrived was

one motivated by necessity. Over time halakhic forces had aligned themselves
with conservatism and did not allow the adaptation or the embracing of new
ideas. The followers of Berab were the last of the rational messianics to try
and work within the halakhic process. Had they succeeded, many halakhic

rigours would most likely have been eased, but their failure brought on a
second, more rigorous challenge in the form of Sabbateanism and a mass

.movement to annul halakhic observance altogether

It was not co-incidental that these events paralleled the height of the Ottoman
Empire (and perhaps the beginning of its decline). Both the politico-messianic

events amongst the Safed sanhedrinists and the mystic-messianic
development of Sabbateanism occurred under Ottoman rule and in many ways

reflected the nationalism and vision extant in Ottoman culture. Failure of the
sanhedrinists to transfer the semikhah title to future rabbis is often attributed

to the fears that this ordination destined them to bureaucratic and fiscal
responsibilities; particularly their Ottoman Administrative role to ensure the

payments of heavy tax as demanded of non-Muslim citizens of the Empire.
Preferring to leave these duties to others, the idea of an empowered halakhic
government of scholars with bureaucratic responsibilities lost currency. The

messianic formula of the sanhedrinists had too many practical implications of
governance and bureaucracy unsuitable to their scholarly/pietistic leanings.

The administrative realities of their aspirations were too demanding and
incongruous with their personalities and one of the reasons that the initiative

.faded. Their messianic doctrines would however be useful for later groups

Secularism and Sabbateanism

It is indeed curious and unlikely to be coincidental that the same Ottoman
Empire that opened its arms to the expelled Jews of Spain and the conversos

of the inquisition should become the host to one of the most fascinating
examples of mass voluntary apostasy in Jewish history. The Sultan was famed

for welcoming the Jews saying: “Spain’s loss was my gain”. They were
integrated into society and enjoyed a high degree of equality with the Muslim
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majority. It appears as no coincidence that Sabbateanism emerged as
Ottomanism was at its peak and indeed it may be viewed in manways as an

uniquely Ottoman religion, adopting and drawing on local practices and myth,
mannerisms and language, drawing from the mysticism of the Turkish Sufi-

Bektashi order. The development of religious mannerisms and mythology to
complement and be complemented by the national motherland is a common

phenomenon and is seen also in Mormonism which also developed as a
homegrown religion adapting and developing Christian consensus to the

American condition. The Turkish nature of Sabbateanism may be illustrated by
the description of Sabetay Sevi during his visit to the Sultan "dressed as a

poor Turk" parading symbols of Islam, including a green sash symbolic of the
. "Green Man" of Islam

Even though we argue that Sabbateanism was working in the direction of
rationalism and secularism, without any doubt this was possible only by

extreme and dogmatic faith in its goals and belief in the messiahship of Sevi. It
appears that however “enlightened” the eventual goals, it is accompanied by

formative surges of pure faith, to the extent of fanaticism, a dynamic which
proves itself critical in the formation of powerful social movements. The

followers of Sabetay Sevi were renowned for their intolerance of his
detractors, persecuting them and throwing them out of their towns. Dogmatic

faith in the principles of a group is demanded, at least of a hard core group, as
a guarantor of its survival. This is not an apologetic for messianic fervour but

an observation about some of the more harmonious outcomes that may sprout
from them after their period of consolidation is complete. Restricting

ourselves to Judaism we find that two of her greatest secular-revivalist
movements, Enlightenment and Secular Zionism, show distinct messianic

characteristics indicating its ideological inspiration. In somewhat ironic
contrast, the majority of present-day Orthodox groups as well as a majority of

the rightist Settlement population in Israel show, contrary to popular belief,
distinct non-messianic signs and even contempt towards it, although there are

.significant exceptions to this trend

Sabbateanism and Zionism

Over the last decade many Israeli scholars and social commentators have
made the association between secular Zionism and messianism. No less today

than in the early days of its activities, secular Zionism – and the Israeli Left in
particular – show distinctive utopian aspirations that in many ways resemble
forms of religious Jewish messianism, oddly enough bolstered by an almost

religious dogmatism. Despite a declared and articulate opposition to
conservative orthodoxy and religious messianism, this group seems to have

unconsciously adopted many messianic characteristics and uses almost
religious symbolism to address its message. In contrast with the early Zionists

whose goal was a secular political messianism aimed at establishing a
political State and securing sovereign territory by force of arms as an essential

premise, the latter manifestation of the Israeli Left has more mystical
messianic leanings. On one hand the Israeli Left acknowledges its national

aspirations for Jewish sovereignty in the Land of Israel, on the other it
supports extreme territorial compromise with Israel’s enemies. These two

values are often perceived to negate one another. In a situation which is quite
possibly un-resolvable in real-politick, it is however, considered entirely

possible – and likely – in the paradigm of peace that the Leftist movement
professes. Most interesting is the movement’s choice of messianic

terminology when describing the peace process with Israel’s Arab neighbours,
including; “new world order in the Middle East”, an uncanny political rendition

of the messianic “kingdom of heaven on earth”. “Peace of the brave” is
another term which incorporates two messianic ideals, the common theme of

peace that God will bless his people with and the bravery required of the
Warrior Messiah and his soldiers fighting for redemption . Another common

term is “sacrifices for peace” referring to Israeli citizens killed in terrorist
attacks under Left Wing governments, while the government continued to

defend its pacifist policies arguing that it was all worth it as the nation was on
the verge of peace, the fallen being the necessary sacrifice. Another term is

“contractions” like that of a mother in childbirth, which echo messianic
terminology of the suffering before the messianic age and evoking the

religious significance of suffering in bringing the messianic process to a head.
“Just a bit more” is reference to territory that many argue must be ceded to

push the scales and bring about peace with Israel’s neighbours. This
resembles midrashic analogies that ‘one extra deed can tip the scales’, and

may bring about the messianic times. Just as the ‘dwarf on the shoulders of a
giant’ offers that little bit more height to view into the messianic age. “Just a

bit more” money, deeds, action, or whatever the messianic currency was,
.could tip the scales

Whether the “Peace Now” campaigns of the Israeli left preceded the
“Moshiach Now” campaign of the Lubavitch movement is secondary to their

common inspiration for a messianic redemption. Both messianic movements
linked their dreams and desires in the little explored concepts they

enthusiastically extolled. Most interesting is the extreme anti-nomian nature of
the Israeli Left Wing. A new dimension to anti-nomianism was created in this
mutation of messianism that extended beyond the rejection of Jewish ritual

into a form of national anti-nomianism. There existed an overwhelming
pressure on believers amongst the Israeli Left not only to neglect Jewish

tradition but a fundamental imperative to forfeit Jewish sovereignty
particularly over Jewish religious sites (Cave of Joseph, Cave of Machpela,

Temple Mount) by which peace was directly achievable. Furthermore, a
curious similarity between the Israeli Left and the Sabbatean movement is

illustrated in the Left’s strong public ties with Arabs and Islam while privately
rejecting and even despising their lifestyle, morality and habits. Stark

similarities are evident with the Donmeh who showed great public affection
with Islam but amongst themselves entirely rejected and even despised Islam.

This of course is not so much because of causal influences that Sabbateanism
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had on Zionism but rather because the same impulses and mechanisms active
in both groups. The belief that assimilation was an important

utopian/messianic goal is therefore argued to be a motivation in both
Sabbatean and Left Wing Zionist messianism. The difference between the

theory and practice of this ‘assimilation doctrine’ however is in the ability to
carry the process to untraceable ends and complete assimilation. Both the

Donmeh and the Israeli Left, despite their assimilatory ideals and not for lack
.of trying, remained culturally unassimilated from their target groups

Ottoman Jews and Dönme Involvement in Zionism

It is difficult to show active Donme involvement in the history of the Zionist
movement. A certain amount of general Sabbatean sentiment permeated the
Zionist ethos though it is not entirely clear if there was a direct link between

the two and whether Sabbatean elements as an entire group actively
supported Zionism. It appears however that there was sympathy. Sabbatean
influence on Zionism was not necessarily restricted to the Ottoman Empire,

and while the Polish and German Zionists could just as easily been Sabbatean
inspired, this discussion is lto Ottoman Sabbateanism. The proposition being

that some Zionists might have assumed that the Donme were more readily
tolerant to their cause than the Jewish community, and that they were kindred

spirits who shared so much common ethos was the single strongest motive
.for an alliance

Official Zionism came to Turkey after 1908, with the explicit purpose of gaining
Jewish community support to help establish a Jewish state in Palestine. It built

a network in Turkey to convince the new secular Turkish regime of the
importance of Zionism for their own cause . It was believed the ruling Progress
Party would see in Zionism an ally, the shared secular aspirations, nationalism
and geographic proximity to one another were the foundations of this desired

alliance. Zionists worked on all these fronts. The Zionists sought to use the
general infighting within the Turkish Jewish community to gain a foothold of

their own. They courted both those disappointed with the dominant French
affiliated Alliance Israelite Universelle as well as those disappointed with the

.conservative religious leadership

The school system established by the Alliance Israelite Universelle to advance
Jewish culture in the spirit of the French revolution, opposed Zionism for the

same reasons that many Jews of the Enlightenment did; it represented dual
national interests. Benbassa points out that the Alliance was less progressive

than its local adherents were and many supported it, lacking any other
alternative. While the Alliance leadership was opposed, there appears to have

been a growing support for Zionism, particularly amongst the ranks of
.students emerging from these schools, among them many Donme

The power structures of Ottoman Jewish communities were elaborate, with the
conservative structures and rabbinic councils and the “Haham Basi” (chief

rabbinate in Istanbul) being threatened by the Alliance. The traditional
leadership had tense relations with Zionist elements about community

authority in the Holy Land. The millet structure gave the Haham Basi authority
which the new settlers in Palestine rejected. It reached a degree where the

Haham Basi of Jerusalem – Raphael Efendi - complained to the Turkish
Foreign Minister that the Ashkenazi Jews of the Holy Land were not obeying

the laws of the Jewish community and the millet community structure over
which he lorded. Differences were not only the result of ethnic, Ashkenazi-

Sephardi mores but because the immigrants to the Holy Land were shedding
religious observance altogether in favour of socialism and secularism. Despite

attempts to work with them, including Herzl’s twice successful appeal to
Haham Basi – Moshe Levi - to get an audience with the Sultan (1902) to

.discuss the question of Jewish autonomy in Palestine, the relationship soured

It is curious that Israel’s first and second Prime Ministers, David Ben Gurion
and Moshe Sharett and her second president Yitzchak Ben Zvi had lived and

studied in Istanbul and embraced the concept “lehitatmen”, Hebrew for “to
become an Ottoman”. Ben Zvi is alleged by some to be descendent of a

Sabbatean family . Sharett served in the Ottoman army in WW1. Ben Gurion
gave up Russian citizenship for Ottoman citizenship, something many others

in Palestine were afraid to do. Israeli Presidents Ben Zvi, Zalman Shazar and to
a lesser degree Yitzchak Navon became students of Ottomanism. The first two

undertook research and wrote important works on Sabbateanism, indicating
that the subject touched a nerve with their own identities as Jews who were

deeply attached to their traditions, possessing messianic – Zionist aspirations
but not religiously observant. For many, the identification, study and sympathy

towards Sabbateanism permitted them a connection with Jewish history,
doctrine and the aspirations for national renaissance without ritual

commitment. In many ways this resembled what has often been said of the
study of Jewish historiography popularised in the late 19th and early 20th

centuries. The study of Jewish history instead of the practise of religious ritual
allowed enlightened Jews to attach themselves to the Jewish nation while not

compromising their rejection of religious doctrine. The same may be said of
the study of Sabbateanism and in this respect it ranks as an important source

.of inspiration for secular Zionism

For these reasons it follows that Zionism’s secular nature indicated a potential
for its proponents to develop a strong fraternity with Sabbatean elements or

an affinity with its system of ideas greater than with mainstream Jewish
religion. But clearly, open relationships with the Donme would have entirely

alienated orthodox support for Zionism and in this respect if it existed, it must
.have been kept secret

Jews, Dönme and the Young Turk Revolution

On the face of it, participation of Ottoman Jewry in the Young Turk revolution
lik i ti ti thi f i it t d It t
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seems like an instinctive thing for a minority to do. It was a way to ensure
equality and complete integration into the national structures of Turkey,

without discrimination on the basis of religion or ethnicity. A similar process
occurred amongst the Palestinian Christians of the same period who

supported the Pan-Arabian – Baath party uniting around a secular, non-Islamic
national agenda which embraced all Arabs, regardless of religious inclinations

. But the Jews and the Donme were the only minorities to support the Young
Turk initiative and did so in high numbers with astounding loyalty and

success, while the Armenians and Greeks of the Empire chose to dissent. This
raises the possibility that more profound reasons were uniquely at play in
Jewish political thinking. Feroz Ahmad argued that because Jews, unlike

Christian minorities did not enjoy foreign protection, they wholeheartedly put
their destiny in with the Union and Progress Party. The Donme therefore, as an

entirely Turkish phenomenon and more isolated than the Jews, with no
international support, would more easily throw in their destiny with the

Progress Party. Both feared annexation to a Christian controlled Greece,
preferring Islam and a secular Turkish State . This arguably also taps into

latent Sabbatean doctrine and its deep attachment to Turkish culture,
secularism, assimilation and a desire to see their messianic doctrines defined

.within the national renaissance of Turkey

The Ottoman Empire included a mixed stock of Italians, Greeks, Serbs, Croats,
Albanians, Circassians, Georgians, Armenians and Jews; local and

immigrants. This internationalism was reinforced by the habit of the Ottoman
sovereigns to marry only with foreign women. Desirable and intelligent

technicians were imported or co-opted into administrative and military ranks
provided they accepted Islam or they were collected from the Balkans at the

age of eight and raised as Muslims in special schools and prepared for all
sorts of official ranks. This climate was convenient for people of Sabbatean

origin and facilitated their integration in Ottoman society without being unduly
noticed. But while others assimilated quickly, the Sabbatean – Donme

preserved their community structures, becoming a force to be reckoned in
economics and politics until the population transfer of all Turks (including

Donmes) from Salonica to Istanbul in 1924, where the community again
became less public. With the course of WWII and after the death of Ataturk, the

Turkish establishment was influenced by Hitler's racial theories. A special
wealth tax law was enacted. In practice, non-Moslem minorities (Jews,

Armenians, Greeks) were arbitrarily taxed and even the Donme, to a lesser
extent, were identified for taxation purposes . From that date onwards, the

emerging Islamic fundamentalist elements contested the Donme’s identity as
Turks. The religious press attacked the Republic, its founder Ataturk, and the

secular nature of the regime. They never forgave the Donme for their role in
the secular revolution and they became a convenient target for hatred. Over

the last sixty years it is this hatred and racist rhetoric in the guise of Arab
nationalism which constantly reminded Sabbateans of their racial heritage,

.otherwise complete asinto secular Islam might have been possible

Other slurs made against the Donme at this time both indicate their problems
of self-identity and the degree to which their influence in the Young Turk

revolution was felt. Baer describes this in an important review of a recent work
by Donme activist Ilgaz Zorlu “Yes, I am a Salonican” claiming significant

Donme secret life in present-day Turkey. While vehemently denied by modern
Donmeh proponents, the issues raised in this and other works, indicating the
extent of Donme influence in Modern Turkey, has caused fierce criticism from

Islamists comparable to the period in the early part of the century when the
. Donme were the focus of large public scrutiny and criticism

In 1924 a Donme from Salonica named Karaka Mehmed Rufltu wrote an expose
of his community to the Grand National accusing 10-15000 Donme of acting

like Muslims in public but secretly maintaining their own rituals. He accused
them of unwillingness to sacrifice for their country and being parasites off the

country. He argued that the Donme must assimilate and marry with other Turks
and share all aspects of the fatherland or leave Turkey. In a ten part rebuttal to

these claims called “A Mysterious Page of History” published in the paper
“Vatan” it was described how assimilated the Donme were and how willing

.they were to become a part of Turkish life

The extent to which Jews were involved in the Young Turk revolution is
debated, some arguing that Jews and Donme dominated the Committee of the

Union and Progress Party (C.U.P) which gained control of the State . Others
argue that this was anti-Semitic rhetoric and exaggerated and that while the

Jews supported the revolution on a grass roots level, they were not highly
represented in the upper echelons of the party . Indeed British diplomats did

report to the home office that a Jewish-Masonic conspiracy was at work
favouring the revolution . The Donme are believed to have been equally

involved in the revolution but exact details are less known due to a number of
reasons. Many Donme were cursorily described as Jews by observers lacking

an appreciation for the subtleties of the two communities. The general secrecy
of the community and its increased secrecy after WWII and the threats of
Islamic fundamentalism, peppered with assimilation trends and extreme

secularism, makes documentation difficult. The fear of reprisal by
fundamentalist groups in Modern Turkey has left the remnants of Donme

communities less willing to testify to their role in the revolution. Rumours were
always extant that key activists in the revolution were of Donme stock; even

Ataturk was alleged by some to have Donme ancestry . It was via the Masonic
lodges that the Donme, the Jews, Bektashi and secularists who were less

accepted in mainstream society were able to meet on an equal footing, many
.of them becoming major instruments of the revolution

Salonica was a nest of revolutionary sentiments and home to its major figures.
It is no coincidence that it was also home to the strongest Donme and most

vibrant Jewish community of the Empire. Coopermans’ description is apt:
“Salonica afforded an eclectic and often, but not exclusively, cosmopolitan
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environment where Dervis sects crossed paths with the Donme, where Jewish
and Turkish businesses were interspersed on the same streets, and where

commercial and municipal courts were mixed. Here, where the Jewish Masonic
organizations supported the creation of Muslim – Turkish lodges, and where

Muslim – Turkish newspapers supported the election of Jewish municipal
assembly candidates, was the source the combination of inter-communal

energies which gave the revolution of 1908 its impetus” . The Donme served
as a bridge between the Jewish community and the Turks which made winners

all-round, improving the Jewish position, helping the revolution and bringing
the Donme back to a degree of acceptance amongst Jews . Their

assimilationist attitude had won them equal footing with Muslims as well as
opportunities to make inroads into public life without being marked or

discriminated as a Jew. Their educational doctrine was conducive to public
works and revolutionary activity. They must have seen this period as a window

of opportunity, their accounts of them becoming less secretive and more
publicly minded. The Great Mosque (Yeni Camii) built by the Donme in

Salonica in 1903 was a public face of loyalty to Islam. Whether indicating that
they no longer needed to worship in secret because their Jewish rites were
less important than in the past is a subject of discussion, but secrecy was
becoming less characterisitc . The Donme have been described as “full of
ardour for action …at the avant-garde of civilisation …ideas of justice and
progress” . Mehmet Cavit Bey (1875-1926) was one of the most significant

Donme political figures. He was active in the revolution as a highly articulate
editor of a tabloid and professor of finance and was three times Finance

Minister of Modern Turkey until his execution for his alleged role in the
assassination attempt of Ataturk . It is believed that Cavit Bey was an ardent

Zionist and saw the advantages for Turkey in the Jewish settlement of
Palestine . Articles appeared that showed ardent support both for the Turc

revolution and Zionism, as if part of the same process . Revolutionary activists
Leon Gattegno and a Donme friend Mazlum Hakki, published a journal in Paris

entitled “Resad” under the pseudonym of “sucro” and sent it to the great
powers, condemning the Sultan’s government . In an article in the C.U.P

journal “Mechveret Suppliment Francais” the Donme were mentioned to be the
only group in Salonica active on behalf of the C.U.P and the revolution .

Another article describes the Donme as one of the most modernised groups in
the empire . According to Pukru Haniolu, about five people appear active in the

Salonican branch of the C.U.P. Two were Jewish and two of possible Donme
descent. Emmanuel Karasu was Grand Master of the Macedonia Risorta
Masonic Lodge and invited Muslims and Donme to join the lodges of the

Empire sheltering them and providing them with a framework to disseminate
their ideas. Avram Galante was a writer and participated in the Second Turk

Congress in Paris in 1907. Ferdinand Efendi, an Ottoman of Greek descent and
possibly Donme. A man called Archbolo whose ethnic descent is unknown,
and another who had a Muslim name but might also have been Donme . Dr

Nazim, Nuzhet Faik, Mustafa Arif, Muslihiddin Adil, Sukru Bleda, Halide Edip
Adivar and Ahmet Emin Yalman were all active in the Young Turks and of

Donme families. Mehmet Kapanci (1839-1924) who was a mayor of Salonica
and a well-known banker funded the C.U.P and was a Donme. Other Jews

active in the Young Turks were Nissim Mazliah from Izmir and Vitali Faradji ,
Moise Cohen (later called Munis Tekinalp) who was an active Jew and once

rabbinical student who turned to business and actively asserted a proud
Turkish identity along with Zionist sentiments. Other Jews and Donme served
as ranking officers in the Turkish army. Jews had always been represented in
Ottoman parliaments but there had been a significant rise after the revolution

. reflecting their degree of participation

Unable to work together in their respective religious environments, The Jews
and Donme appeared to have met and fraternised within the Masonic lodge.
Because of the rigid initiation rites the fear of espionage by the Sultan was

less in such an environment and it was here that revolutionary sentiments and
activity fermented. Whether the suspicions that Masonry is responsible for

sedition and subversive activities are true or not, in this context they were a
convenient home for the revolution, providing lodges and personnel, secrecy

and structures for the revolution. The Donme thrived in the Masonic
environment, allowing them to be both secretive and influential, maintaining

their religious ideas in a non-dogmatic atmosphere. Bridging the gap between
the Jews and the Muslims, they seemed to represent the happy medium of the
secular Young Turk revolution. Even today Donme are involved in the Masonic

Lodof Turkey. Sahir Talat Akev of the Kapanci-Izmir group of Donme was the
.Grand Master of the Masons until his death in 1999

In Salonica of 1879 the Kapanci Donme set up a private school system called
“Terakki Mektebi” (“progress” named after the revolutionary “Progress Party”
and suggesting the strong share of its ethos) which became a model for other

private schools in Turkey. It was transferred to Istanbul after the population
transfer and has become one of the best- known private high schools (called

Sisli Terakki Lisesi). Similarly, the Karakash Donme founded the Fevziye
Mektebi School and recently founded a university by the name of Isik

.Universitesi

It comes as no surprise that the Donme are today blamed by Islamic
fundamentalists in Turkey for the secular revolution and spurned with hatred

as being a group that infiltrated its way into Islam in order to destroy it. The
‘prosperity party’ representing these views in Turkish parliament have also

fiercely attacked Israel. They got 22% of the vote in 1996 becoming the largest
single political party. They were shut down by the constitutional court of

Turkey but re-emerged as the ‘Virtue Party’ which got 17% of the vote in 1999.
Considering its Islamic heritage and the environment of Arab hatred for Israel,

it is remarkable that Turkey has fostered such strong ties with Israel and the
.causes for it may well be traced to the Donme influence

Donme members today represent the elite of society within Turkey and it is the
fear of being discovered that created the intense secrecy around them. Their
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fear of being discovered that created the intense secrecy around them. Their
increased secrecy and influence continues to circularly feed the hatred and

.suspicion surrounding them

At present there are some well-known Donme families and other less known
families occupying important positions in Modern Turkish life. The current

Foreign Minister Mr. Ismail Cem is a Donme though some of his family
members have officially come out and declared that although they are of

Donme ethnicity they disassociate from the cultural group . These include
relatives: Cepil Ipekci, a famous fashion designer in Turkey and Nukhet Izet

Ipekci, daughter of the famous journalist Abdi Ipekci, who declared on an
Islamic channel that her parents were of Donmeh origins . Others such as the
industrialists; the Dilber and Bezmen families are Donme. Rahsan Ecevit, wife

of Prime Minister Bilent Ecevit is a Donme. First ever, female Prime Minister
Tansu Ciller is half Donme on her mother’s side. Altan Oymen, past leader of

the Republican People’s Party was of Donme descent. Other prominent
personalities ranging from well known writers, journalists, film makers,

professors, lawyers, judges, bureaucrats (legal and foreign service), bankers,
industrialists are of Donme origin. They can almost be said to be the standard

bearers of secularism and modern Turkish nationalism that is based on
cultural unity rather than racial characteristics. They are more advanced in this

process than secular Turkish Jews and in many ways resemble the
prominence and thinking of the European Jewish Enlightenment leading many

to suspect that Sabbateanism played a role there too. Donme sympathy
towards Jews exists but association is not common because of the fears of

being further tainted by Islamic fundamentalism. This fear is becoming
.increasingly real as the Islamic party grows

Modern Turkey’s Relations with Israel

Modern Turkey has been unusually friendly in its relationship with Israel, in
contrast to other Islamic states. This is especially unique as it is a key country
in the region and had to resist strong neighbouring Islamic pressures to do so.

While Gruen argues that it did so because it believed that suthe emergent
Israeli state would be a stabilising factor in the Middle East, one cannot help

but wonder if it reflected the attitude of a country influenced by its famous
.Jewish sectarian group, the Donme

Immediately after Israel’s independence, Turkey signed a postal agreement
with Israel, forbade any Turkish citizens from joining the war for or against

Israel and on the 15 September 1948 the Turkish government lifted the ban on
travelling to Israel, allowing any Turkish citizen to immigrate there. It co-

operated with the Jewish Agency to facilitate Jewish immigration and half the
Jewish population of approximately 50,000 people left creating a 100,000

strong Turkish Jewish population in Israel today. Turkey was a member of the
commission for Palestinian conciliation and as an Islamic country was

expected to take an anti-Israel position. Under the representation of the
intellectual Huseyin Cahit Yalcin, Turkey proved to be very supportive of the
fledgling State. Yalcin had been friendly with Ben Gurion and there are many
reasons to believe that his intellectual background brought him into contact

with many Jews and Donme of Turkey. That he became the step-father of
Mehmet Cavit Bey’s son Siar Yalcin after Bey’s execution in 1926 leads us to

seriously suppose that his connections with the Donme were stronger than is
publicly known. His initial concern with supporting Israel had been that Israel

represented foreign interests in the region, those fears were allayed, and
Turkey formally recognised the State of Israel on 28th March 1949, embassies,
trade and direct flights followed. Certainly Turkey felt that it had much to gain

by supporting Israel. By supporting Israel and the Jewish state they showed
themselves to the world as supporters of secularism and enlightenment. The

perception that Jews were powerful and influential both in Turkey and the U.S
reigned. The agreement was signed only a few days before the Turkish foreign

minister met with American President Truman, who himself supported the
partition plan of Palestine and was helped by many Jews. The appointment of
Henry Morgenthau, a Jewish – American as ambassador in Turkey, during the

.early part of the century had reinforced this perception

Israel’s relations with Turkey were not always smooth and not always public.
Pressure from Arab countries forced it to greater discretion. Ben Gurion

described the relationship as one with a mistress and not an open
relationship. The Turkish continued the metaphor that ‘a man may love his

mistress more than his wife, but appearances have to be kept up’ noting that
.‘the Arab wife brings with it a large dowry ‘ making reference to trade and oil

By the 1990’s 60,000 Israeli tourists per year travelled to Turkey and this has
risen even higher since. There are academic, intelligence and military

.exchanges and a strong strategic alliance is in place

Conclusion

The remnants of the Dönme have few overt messianic signs. Few go any
longer to the seashore raising their hands and calling out in Spanish “Sabatey
Sabetay we await thee”. They are predominantly secular and liberal and highly

assimilated. They are predominantly atheist and at best only culturally
Sabbatean. Whether the mystical designs of Sabbatean doctrine intended to

form such a community is secondary to the fact that mystical doctrine outside
of a protected environment contains highly liberal characteristics. As a group,

the Dönme assimilated, leaving only a shadow of their doctrinal selves.
Sabbateanism, despite its mystical nature and its roots in sectarianism sowed

the seeds of tolerance, assimilation, interpretation, anti-fundamentalis and
universalism within Judaism and in wider circles and in so doing was a proto-

secular group, instrumental in laying down the ideological infrastructure for
.other Jewish groups to follow

It is clear that messianism changes form and has moved from working within
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religious frameworks to working within highly secular frameworks. With this in
mind the messianic tendencies of secular and political groups can be better

 .understood, as can be an appreciation of their ideological architecture
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 DING DONG, THE BELLS ARE GONNA CHIME
by Barry Chamish

Mazal Tov Ve Siman Tov! Yigal's Getting Married In The Morning! So get me to
.his cell on time

Avigdor Eskin is a wealthy Russian businessman who spends most of the year
in Moscow, where he is director of an intelligence front promoting Russian trade

with Asia. When he is in Israel, he is either sitting in prison to cover his agenda
or up to mischief. He was the matchmaker between Amir and his lovely bride-to-
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be Larisa Trimbobler. Eskin was also a lead player in the public incitements
which were orchestrated to blame the Religious-Right for Rabin's murder and to

.keep that image in the public mind
One month before the Rabin assassination, Eskin gathered a quorum outside

Rabin's house to recite a medieval death curse called the pulsa dinara. The
ceremony received an enormous amount of publicity and was used as proof that

Rabin was killed because of the incitement led by such personalities as Eskin
and Eyal leader, Avishai Raviv. Now since Raviv was exposed as a Shabak

.provocateur, why not Eskin as well? Just look at his record
Can we ever forget Yigal Amir's 30th birthday when Eskin and company

appeared at Beersheva Prison with a cake for Yigal? In the parking lot, Eskin
beat up a cab driver, who opposed his revelry, in front of the media cameras,

.and once again, made national news
And then there was the pig lady, Tatiana Suskin. Eskin matchmade her with an

Israeli husband as well. Then came that unforgettable Shabbat when Tatiana
handed out leaflets in Hebron caricaturizing Mohammed as a pig. When

arrested, Tatiana confessed that she and Eskin had planned to toss a pig's head
.into the Al Aqsa mosque in Jerusalem

There is much in common between Tatiana Suskin and Larisa Trimbobler. Both
are Russian-born newly-orthodox ladies...Yet if that is true, why would Suskin
have handed out her ugly leaflets on the Sabbath? And both talk like they are

.orbiting Jupiter, looking and sounding like they are deeply medicated
Trimbobler and her ex were both part of Eskin's merry pranksters for Yigal.

Together they would boost Amir's morale with letters of undying support for his
courageous act of patriotism against Rabin. Then, a year ago, Amir's lawyer

Shmuel Kaspar, the only lawyer on earth who repeats his client's guilt at every
opportunity, submitted an appeal to allow the couple to visit Amir in prison. The
court agreed to permit only Larisa visiting privileges. Once she actually met her

hero in person, she was so smitten she divorced her husband so she could
.concentrate on her true love, Yigal the hero

Then comes the announcement of betrothal and the country is up in arms.
Rabin's daughter Dahlia, already hiding her serious cancer from the public,

comes down with heart palpitations and has to be hospitalized. Kaspar
"defends" his client's right to wed by comparing him with a series of serial

killers who have taken their marital vows while incarcerated. According to the
polls, 52% agree that Amir should be allowed his wedding provided he is never

released and the image of him as Rabin's real murderer is enhanced in the
.public mind

But he was the patsy and the Israeli media and government know it. However
this truth must be covered up, so in comes the Knesset cowards and hypocrites

passing new laws to stop the ceremony and the hack journalists repeating at
".every opportunity the phrase, "Amir, the murderer of the prime minister

Eskin's publicity stunt has done its job. The public debate has shifted from
doubts about Amir's role in the assassination to certainty again. And by shifting
the blame back to him, we are all the losers. But the biggest loser will be Larisa.

From the information I have received about Amir's earlier life, if she is
.anticipating nuptial bliss, she's in for a permanent disappointment

**

And defeat goes on. The Rabin/Shabak coverups continue with renewed vigor.
Just this past fortnight two people who know too much were hushed. On Jan.

20, Dr. Vladimir Yikerivich, past head of cardiology at Ichilov Hospital, was
convicted of manslaughter and corruption. Recall that he was the surgeon who
operated on Rabin's heart on the murder night. Three years ago, when charges

against him were first published, he threatened to open his mouth about what
happened that night if the claims against him were pursued. He seems to have

.had a change of heart
Then there was the untimely demise by cancer of former Shabak Deputy chief,

Yossi Ginosar at age 58. As numerous correspondents noted, convenient cancer
strikes again. Now who would want Ginosar hushed up permanently? This

computer doesn't have enough memory to list them all, so let's concentrate on
 .the most corrupt and dirty

The decision to make Ginosar mortally ill may have been made in February
2001. That's when his partner Ozrad Lev revealed to Maariv that Ginosar had

laundered over $300 million of money stolen from the Palestinian Authority by
Yasir Arafat, in Swiss bank accounts. To cover the trail of theft, Ginosar opened

straw companies for the money to pass through and who was appointed CEO of
these phoney firms, Dr. Stephen Cohen, then executive partner with former Utah

Congressman Wayne Owens in an influential Washington-based Middle East
.economic think tank

Once the scandal got rolling and threatened to get out of hand, Cohen and
Owens flew together to Tel Aviv to bring peace to the land. Owens wasn't in

Israel half a day before his body was found dead on the beach opposite the Tel
Aviv Hilton. The last person known to have met with him was Shimon Peres'

.personal aide, Avi Gil
Now look what happened right after Ginosar was out of the picture. On the

advice of Colin Powell's (CFR) personal Middle East advisor, Dr. Stephen Cohen
(CFR), American ambassador to Israel, Daniel Kurtzer (CFR) held a tete-a-tete in

his home with Geneva initiator frontman, Yossi Beilin. This was followed by a
meeting between PA prime minister frontman Abu Ala at the Herzlia home of UN

envoy and member of the Peres Peace Center board, Terye Roed-Larsen, and
.Shimon Peres, Oslo deceiver Uri Savir and Wayne Owens nemesis, Avi Gil

Certain Shabak officers informed Sharon of the meetings and he was furious, as
well he should be. The coup d'etat was working to plan. Peres was named the
Labor Party head just in time for Sharon to be ousted on corruption charges.

.The takeover is well on the way
.And Yossi Ginosar won't be around to, accidentally or not, sabotage it again

end

It just didn't fit into the previous information, but another highly suspicious act
of mass murder should be looked into, and that is the downing of the Flash Air
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of mass murder should be looked into, and that is the downing of the Flash Air
jet on Jan. 3, killing 149 French passengers and crew while taking off from the

.Egyptian resort of Sharm El-Sheikh
In the days preceding the crash, six Air France planes to Los Angeles were

cancelled, and another diverted to Canada. All over the world the word went out
.that a French plane was going to be hit

Then came a report on Fox News, broadcast only once. It seems that a plane
along with another 149 passengers and crew disappeared after taking off from

Benin the year before. According to an aviation expert quoted by Fox, that plane
was transferred to Lebanon and then leased by Flash Air. The plane that sunk

.into the Red Sea was that very plane which disappeared somewhere near Benin
What that means is 149 people were slaughtered somewhere in Africa in order

.to acquire the Shark El Sheikh death jet
And now the most puzzling part of the mystery. Tony Blair was in Sharm El-

Sheikh the moment the plane went down. We remember that Blair-Bush did not
appreciate France's attitude towards their capture of Iraq. Was the downing of

?the Flash Air jet a show for Blair or was he merely commanding the operation
In the wake of the Flash Air crash, French police suddenly remembered that

they had covered up the murder of Princess Diana and the scandal took on new
.life

**
The recent Shabbatean-Frankist articles has inspired magnificent research by

:numerous correspondents. Here is one example

 ,Hi Barry
I believe that I have evidence that may show that Shimon Peres is a Sabbatean
Frankist or at the very least is fulfilling a Frankist concept very exactingly. This

 :includes 3 pieces of evidence
In the Frankist "Red Epistle" the following is written (translated from .1

 :("Redemption Through Sin," Scholem
There will come a day when the angels will seek the Lord and the sea will say"
"He is not in me" and the abyss will say "He is not in me." Where then will they
find Him? In Edom , for it is said "Who is it that cometh from Edom?" And they

who follow him into this holy religion and cling the the House of Jacob and take
shelter in its shadow--for it is said..."Come ye and let us go up to the mountain

 "... of the Lord and the House of the G-d of Jacob
What is implied? That there will come a day when the angels seeking G-d will

find His presence where? In Edom--that is, specifically a reference to the House
of G-d, the site of the Temple, which will be in the possession of Edom--that is,

 .the Vatican
Now, whatever "Jew" proposes that the Temple be turned over to the Catholic
church we might safely assume to be a Frankist, since this is a Frankist idea.

 .And who was it? Shimon Peres
Shimon Peres, as you once pointed out, went to a Catholic school as a child, .2

and where he grew up Jews only went to Jewish schools. It's well known that
 .Frankists and Catholics have always kept close contact

Consider the following: A certain "Rabbi" Menacham Fruman was sent to .3
meet with the head of Hamas, Yassin, a few years ago. And PERES SENT HIM. I

don't know about you but if someone asked me to go meet with the head of
Hamas, I wouldn't go, and I don't know too many other Jews or rabbis, for that
matter, who would go. But "Rabbi" Fruman went. And not just once, but twice.

And apparently he and Yassin got along very well. The only conclusion that can
be drawn from this is that Fruman is an agent of Peres. Otherwise, who could

"ask" a Jew (especially a supposedly orthodox one) to go meet with Yassin? It
should also be added that he was recently photographed with Arafat, which has

had his community in Tekoa up in arms, banning him from serving in any
 .rabbinic capacity

Now I know for a fact that Fruman has been involved with promoting Sufis in
Israel. I heard one such Sufi speak--this one was from Senegal. Amongst his

many praises for Fruman, he urged a group of secular Israelis to put their
religion aside (meaning the religious) and embrace their Arab brothers. He went

a long way toward brainwashing these people and had some of them in tears.
One he even coerced into saying, "I am a Sufi!" after she initially resisted. As we
know Frank was heavily involved with the Sufis and this is where his mysterious

financing came from. Sabbateans have always been involved with Sufis since
the apostasy of Shabbatai Tzvi, especially the Bektashi order. I even saw an

article on the internet which posited the thesis that Shabbatai Tzvi was really
just a good sufi, and all of his activities, religious and otherwise, were

 .conforming to Sufi doctrine
Conclusion: Peres, through his agent Fruman is promoting Sufis, a

.Frankist/Sabbatean preoccupation

I have a limited number of copies of Rabbi Antelman's expose of the Frankists,
To Eliminate The Opiate Volume II. My first goal is educational, but I have to

support this enterprise somehow. Time after time people write saying they'd like
to purchase the books I offer but will have to wait until they have fewer bills to

pay. And I always reply that I'll send the books and they can pay whenever they
.are able. No one takes me up on the offer

So, I'll try a new approach. If anyone orders Save Israel or the package of the
other three books for $25, they will receive a free copy of To Eliminate The

Opiate 2. Or vice-versa. I am down to my last copies of Rabbi Antelman's book,
having given most of my supply to him previously, so I will only make this offer

.once. By next sendout, it's over

My April tour is taking shape. Toronto has been added to Sacramento, San
Francisco, Los Angeles and Reno. If you'd like me to lecture to your group,

.please contact me soon

!Last but most important: Adir Zik

 HELP ADIR ZIK'S OPERATION
 DO NOT FORGET TO WRITE ON YOUR CHECK THAT IT IS MEANT

"FOR ADIR ZIK" -- "Lirefuat Adir Zik"
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 FOR ADIR ZIK   Lirefuat Adir Zik
 :by VISA - call Paamonim 1-800-35-10-12, or by check options *

 a) Deposit in Bank Ha'do'ar account # 3535656
 b) Send your check to POB 1423, Beit-El, DN Mizrach Binyamin

 c) Lepekudat Agudat Beit Knesset Givat Hamivtar
 "Keren Adir Zik"

 :Bank Mizrachi account number 228021 snif 401), to)
 ,Mishpachat Hacker, 14 Maitzarei Tiran Str

 Givat Hamivtar, Jerusalem, 97807
 ,("d) From USA - send cheque to Pa'amonim ("For Adir Zik

 c/o Rabbi Herschel Schachter, 24 Bennett Ave, Apt. 26A, NY, 10033
 http://www.paamonim.com) Tel 718-438.1498 or 718-437.0714
"Please daven for a Refuah Shlema for "Adir Ben Bracha *

:My books are
Save Israel

Who Murdered Yitzhak Rabin
The Last Days Of Israel - Israeli Edition

Israel Betrayed

 If you want to order them, e-mail me at chamish@netvision.net.il
:And to get those books donated to the skeptics of Israel

Barry Chamish
Nakhal Zohar 40/2

Modiin 71700 Israel

And do remind your Hebrew reading friends to visit: http://chamish.tsedek.com

:And your English-reading friends
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PITCHING IN TO EDUCATE THE ISRAELIS
by Barry Chamish

The climate of desperation in Israel right now is so palpable, that talented people have
volunteered to educate Israel with the data I have spent years gathering. I can't begin to
express my gratitude to the multi-talented web designer Michael Fridrich who produced

my very own site in English and Hebrew: http://www.barrychamish.com. It's still in
construction but finally the latest Hebrew documents are on the web and English

.readers can put them in context
And please admire the elegance of Judah Tzoref's translation of my article Deutsch

Devils into Hebrew. It appears in full at the send of this piece. I was planning to include
it as an attachment, but with the virus plague threatening to shut down the whole

internet enterprise, who is opening attachments these days? As usual, if your fonts
don't match mine, all you'll see is gibberish. But if they do, send this disturbing history

.far and wide
The Hebrew translation of Deutsch Devils and its expose of the Shabbataian curse

consuming Israel coincides precisely with the release of Rabbi Antelman's book, To
Eliminate The Opiate Volume One in Hebrew. Get it from me and give it to every Israeli

.you know. Rightfully, call it an act of educational charity
And the surge of volunteerism does not stop there. The printer Israel Cohen visited me

at home and proposed a way to further spread the message...while we still have time.
He asked me if I have another book in me. I told him I have two years of research sitting

idle in my computer that could be edited and turned into a book. He insisted that now
was the time to get it out. I told him I couldn't come close to paying for it. He

volunteered to publish it and only charge me for each book sold. On top of that, he'd cut
the price to make sure it's within the range of everyone. I told him if I received enough
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response from my readers that I'd prepare a new book for him. It has no name, no theme
and no form. But if you'd like to acquire one more book from me, let me know and I'll

.start the process
The desperation fueling this energy reached a new peak this week when our

government handed 435 highly motivated terrorists to Hizbullah for the bodies of three
soldiers murdered by the same Hizbullah and one live Mossad agent. Of the living

Elhanan Tannenbaum, a lieutenant colonel in the IDF, we know from the Jerusalem Post
that he, "worked as a consultant for a major arms firm which deals with the Defence

Ministry's most sensitive technology...The firm's records were destroyed in a fire that
gutted its basement in July, 2001...They have maintained that Elhanan served his

".country more than anyone imagines and more than they can publicly say
Or in other words, he was not just the crooked businessman the public has been fed to

believe. The government released 435 of the enemy, and has reportedly promised to
release another 3000 or so for one of its own agents. In return, Israel received three

bodies and conducted a vulgar and tasteless televised ceremony on their behalf, and
not a few people wondered it they even were the real bodies. The doubts stem from the

fact that body parts snatcher Dr. Yehuda Hiss, the same pathologist who changed
Yitzhak Rabin's wounds in his tainted autopsy report, was the one chosen to verify the

?veracity of the corpses through DNA testing. And who trusts him to tell the truth

An IDF delegation has set off for Germany to confirm that the three bodies Hizbullah is"
sending to Germany are indeed those of the three soldiers killed by the terrorist

organization 40 months ago. The delegation, headed by IDF Chief Rabbi Brig.-Gen.
Yehuda Weiss and Abu Kabir Forensic Institute head Prof. Yehuda Hiss, is bringing DNA

samples of the family members of the fallen soldiers Adi Avitan, Benny Avraham and
 Omar

".Souad

Then the never-ending German saga was recognized as the moving force behind the
suicidal prisoner/body exchange. Of course the Germans were the negotiators, and

that's why sending Deutsch Devils to the Israelis is so vital. The Germans are gloating
at their "humanitarian" success, just as they gloated in 1992 when they were the first

and only nation to recognize the new state of Croatia, which provided the impetus for a
bloody Balkan war and the breakup of Yugoslavia and the creation of a Muslim Bosnian

state. Along the way, the Muslims had to mass-murder their own and blame it on the
Serbs, as in the infamous Sarajevo bread line massacre, but the Germans got their way.

They're just repeating a winning pre-tested formula on Israel with their latest spirited
."humanitarian" gesture

And lost in the morass is the most obvious question of all: does the country of Lebanon
exist? If it does, why wasn't the country of Israel negotiating the release with it and not

?Hizbullah
Needless to say, the "humanitarian" exchange of living murdering bodies for the dead

and corrupt was followed by a revolting bloodletting on a Jerusalem bus, which cost the
lives of many, including my contemporary Yecheskiel Goldberg. But that's what
happens when Frankist Germany conducts peace negotiations and our elected

.governors choose to let them

**

What continues to rankle my readers more than anything else is the never-ending
coverup of the Rabin assassination. Have a look at the kind of response to the last

.report, on Yigal Amir's betrothal to Lisa Trimbobler, elicited
A Russian-language journalist met me and was visibly agitated that I implicated Avigdor
Eskin in a plot to divert the public's attention from the real perpetrators of the murder by

matchmaking Larisa with Amir. He refused to believe there could be any malice in
.Eskin's act

Recall that in the summer of 2002, a gentleman whose first name was Amir, who was
Rabin's special Liaison to the PLO in 1994-95, met me and furnished us all with some

vital inside intelligence. Although he comes from the far Left, he is an honest
truthseeker who believes his boss was knocked off by a group within the Shabak, and

.he more than suspects that Shimon Peres guided this group
Then recall that he considered Yaacov Kedmi, head of the intelligence agency Nativ, to

be one of the top five or six most powerful men in the country. Then remember that
Yigal Amir was sent to the Soviet Union in the spring and summer of 1992 on behalf of

.Nativ
Now consider hard what the diplomat, Amir witnessed: Kedmi and his wife, met Eskin

and his wife at a social event organized by Rabin. Yes, Eskin, the slanderer of Rabin and
admirer of Amir was directly connected to the man through Kedmi, who was directly

employed by Rabin through Nativ, whose official name is The Prime Minister's Liaison
.Office

We jump to the story told to me this week by Yaacov Verker, chairman of the Public
Committee To Reinvestigate The Rabin Assassination. In late December, 2003, Eskin
:asked to meet him in Verker's office and here is what transpired according to Verker

He offered to trade information. I agreed and showed him what I have proving Amir"
shot blanks. In exchange, he promised to arrange a phone conversation with Hagai

Amir from prison. A few days later he does it and not just between me and Hagai, the
mother Geula Amir in on the line as well. All of them took turns trying to persuade me
how wrong I was and that the best way to support Yigal was to join Eskin's movement

on his behalf. I had no doubt then that Eskin had set me up. I'm just asking who sent
".him to me

:Another reader, a distinguished MD, is most upset at Amir's impending wedding

 I have a major moral dilemma and I don't know how to
 handle it. On the one hand, halacha (Pitchei Tshuva on Orach

 Chayim 156) requires me to warn a person if that person would
 ,be damaged financially if he/she didn't know a certain fact

 especially if it has to do with a potential *shidduch*. To
 quote the Pitchei Tshuva: "v'chen b'inyanei shidduchin she'habachur

.(ish ra u'bliyal v'nochel" (the potential husband is evil
 .On the other hand, if I open my mouth, all hell will break loose

 The ramifications are enormous, literally affecting many thousands
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 of people, and in fact the entire country and the Orthodox

.community specifically
 In the immortal words of Sgt. Joe Friday shlit"a , here are

.the facts of the case
 Former neighbors of ours (1987-1990) Larissa Trembobler (and her

 recently divorced husband) were friends. Her mother works with me
 at the medical school. Last night, Larissa stunned Israel by announcing

 her engagement to Yigal Amir who is sitting in jail for the murder of
.Yitzchak Rabin

 If I don't tell Larissa that Amir is a pedophile Larissa
 "will be hurt and the marriage may actually be termed a "mekach ta'ut

.(marriage under false pretenses)

:Other readers concentrated on Eskin's role in the upcoming nuptial vows

I wrote a 30 page detailed bio and even copyrighted it: "The Eskin Tapes," which people
ranging from U.S. Congressmen to luminaries read, details his life before he left his

family in Moscow with a burning anti-communist, pro-Zionist fervor and made aliyah
alone. I can call my friend in L.A., someone in the entertainment industry, who maybe

keeps in touch with him. Eskin had once approached him about a business partnership
he wanted to set up: I believe it was some highly technical laser beam project in which

ads or other visuals could be viewed in the sky from earth. His parents, including his
Jewish father, were both scientists living in Moscow and I assume had connections in

.the scientific community who could do the tech research
None of this is meant to incriminate, per se, though, or imply any geo-political

subterfuge. Eskin was (is) very good at coming up with ideas and raising $$$. I am not
sure how "frum" he really is, but again, I don't have any reason to doubt that he is any
more than another businessmen - perhaps, under his kippa and between shucking, an

opportunist and maybe a womanizer and a bit of a confidence artist - but nothing too
.out of the ordinary

A correspondent from England delved into Eskin's political alliances. I will not add his
:conclusions. See what you can make of the following. Some of the text is in Russian

 Milestones of Eurasianism, scroll down to 'Stage 5, 2000-2001' to see the .1
 :recruitment of Eskin, Shmulevich, Sherman

http://web.archive.org/web/20030622103814/utenti.lycos.it/ArchivEurasia/vekhi_evraz_en.html
 :Press Reports of Convention featuring mentions of these three .2

http://www.arctogaia.com/public/eng/press.html

http://arctogaia.com/public/eskin1.html
http://ng.ru/ideas/2001-01-30/8_simbioz.html

 http://web.archive.org/web/20030622103814/utenti.lycos.it/ArchivEurasia/vekhi_evraz_en.html
 http://www.arctogaia.com/public/eng/press.html

 http://web.archive.org/web/20030602175221/http://utenti.lycos.it/ArchivEurasia/shmulevic_jwru.html
http://web.archive.org/web/20030602175221/http://utenti.tripod.it/ArchivEurasia/shmulevic_zavtra.html
http://web.archive.org/web/20030602175221/http://utenti.lycos.it/ArchivEurasia/shmul_ng010405.html

We conclude with observations about the Jesuit connection to the swamp Israel is now
:sinking into. Surrounding the fuss about Mel Gibson's movie

Gibson is beginning to experience first hand just how controversial Christ is. Critics
have not only speciously challenged the movie's authenticity, but have charged that it is

disparaging to Jews, which Gibson vehemently denies. "This is not a Christian vs.
Jewish thing. ' came into the world, and it knew him not.' Looking at Christ's crucifixion,

I look first at my own culpability in that." Jesuit Father William J. Fulco, who translated
the script into Aramaic and Latin, said he saw no hint of anti-Semitism in the movie.
Fulco added, "I would be aghast at any suggestion that Mel Gibson is anti-Semitic."

Nevertheless, certain groups and some in the mainstream press have been very critical
".of Gibson's "Passion

On to the true extent of the influence. No less than Aharon Domb, recently the
spokesman for the Jewish residents of Judea, Samaria and Gaza, has a thing for the

:Jesuit born and raised, King Juan Carlos

King Juan Carlos and Queen Sofia of Spain received today an invitation to
.visit Israel from the director-general of the Tourism Ministry, Aharon Domb

Ministry of Tourism Spokesman's Office
Reference No: 2004-0005-113

January 29, 2004

Press Release

The King and Queen of Spain toured today the Israeli pavilion at the opening
of the FITUR Tourism Fair in Spain, considered the world's largest tourism
fair for Spanish speakers. Tourism Ministry director-general Aharon Domb

.extended the royal couple an invitation to visit Israel

.(!!!) Aharon Domb (!), was formerly spokesman for YESHA

end

Ari Goldberg sent a nice donation to educate influential Israelis by giving my Hebrew
books to them. And here is what he and we did. Books were given to Education Minister

Limor Livnat through her mother Shlomit, who I met at a lecture given by the historian
Dr. Uri Milshtein. Naturally, he too received a complimentary copy of the Hebrew edition

!of Save Israel
:To get those books donated to the skeptics of Israel

Barry Chamish
Nakhal Zohar 40/2

Modiin 71700 Israel

http://web.archive.org/web/20030622103814/utenti.lycos.it/ArchivEurasia/vekhi_evraz_en.html
http://www.arctogaia.com/public/eng/press.html
http://arctogaia.com/public/eskin1.html
http://ng.ru/ideas/2001-01-30/8_simbioz.html
http://web.archive.org/web/20030622103814/utenti.lycos.it/ArchivEurasia/vekhi_evraz_en.html
http://www.arctogaia.com/public/eng/press.html
http://web.archive.org/web/20030602175221/http://utenti.lycos.it/ArchivEurasia/shmulevic_jwru.html
http://web.archive.org/web/20030602175221/http://utenti.tripod.it/ArchivEurasia/shmulevic_zavtra.html
http://web.archive.org/web/20030602175221/http://utenti.lycos.it/ArchivEurasia/shmul_ng010405.html
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And, as always, you can order my English books, Who Murdered Yitzhak Rabin, Israel
Betrayed, The Last Days Of Israel and Save Israel! by writing me at

chamish@netvision.net.il

**

Now to the educational business at hand. I just spoke with Rabbi Antelman and have
acquired the right to distribute the new Hebrew edition of his expose of the Frankists,

To Eliminate The Opiate, Volume One. I'll extend an offer that worked nicely last
sendout. You can buy the book separately or, if you purchase the Hebrew edition of

.Save Israel, Hatseelu Et Yisrael, Rabbi Antelman's book will be added for free
Before I dared to release Deutsch Devils in Hebrew, I tested the waters by sending it to a

most distinguished panel of my Israeli readers. English is not their first language, so
:forgive the errors. Here are their reactions

 On a first glance of the whole attachment it seems okay, but I think that
 once you get Harav Kook zt"l involved in the conspiracy not only are you

 stepping on some toes" but you are about to "shoot yourself in the leg" if"
 not both legs, because a large number of people that accept your theories

 are from Harav Kook's "camp" and could not accept the Rav as being part of
.anything that un-unites the Jewish people at all

MY ADVICE IS NOT TO PUBLISH THE ARTICLE. BECAUSE I AM A VERY BAD WRITER
 (IT IS VERY HARD FOR ME ) I THINK I WILL BE ABLE TO EXPLAIN TO U

. MY POINT OF VIEW ON THE PHONE

 :To your question
 To my humble opinion, the article bears an important historic

 .elucidation
 It can be presented as a critique and a discussion of Marvin Antelman's

 .philosophy and historiosophy
 However, to make it a resounding historiosophic account, it should be

 re-edited, so that the order follows a resonable structure: Marvin
 .Antelman's thesis, the facts it had cited and the real truth

 I think there are quite a few respectable research institutes that would
.make a suitable host for such a research

DEFENATLY TO SPREAD THE TRUOTH!!!!NOW BACK TO THE ARTICLE YUO SENT
 .ME:IT HAPPAND A LONG TIMA AGO 'AND IT HAS INFLUENCE OF NOW

BUT IT DOES NOT INTERESTING THE PEOPLE TO DAY. PEOPLE WANT FACTS
 NOW!THAT"S WHY YUOR BOOK "SAVE ISRAEL" IS VERY INTERESTING

MOSTLY WHAT IS WRITTEN IN THE BIG LETTERS. I WAS VACCUMED TO YUOR BOOK
 .'BUT EVEN I DID NOT READ EVERY LETTER THAT WAS SMALL

 !!!PEOPLE WANTS TO KNOW THE TRUOTH NOW
 .YUOR BOOK GAVE ME THE PROOF 'OF WHAT I THOGHT ABAUT MRS. PERES

I"M ASPIRITUAL HILLER THAT WORKS ACCORDING TO THE KABBALA'AND I KNOW
WHY .I"LL BE HAPPY TO SHARE THE ANSWER WITH YOU. IN GENERAL I GIVE

LECTURS 'OF WHAT WHY 'WHERE

Of Rabbi Kook, I choose to believe that a good man was used to unknowingly support a
hidden agenda. That he, Lord Arthur Balfour and Chaim Weizmann met in London from

1917-19 to plan the return to Zion is simply indisputable. That he was aware of the
.Frankist background is very disputable

That the majority my little panel believes it's time, if there ever was a time, to publish the
painful truth, is enough for me. Please forward the following to educate the people of

:Israel

וכתובתכם לכתובת: 
chamish@netvision.net.il

או התקשרו לטלפון:
9732937 08

הספרים בעיברית הניתנים להזמנה הם:
מי רצח את יצחק רבין – 50 ש"ח

ימיה האחרונים של מדינת ישראל – 40 ש"ח בלבד!
הספר החדש: הצילו את ישראל – 60 ש"ח

ניתן לקנות את שלושת הספרים במחיר 120 ש"ח בלבד!
ניתן לשלוח המחאה או מזומן לכתובת הבאה:

ברי חמיש
נחל זוהר 40 דירה 2

מודיעין
מיקוד 71700

mailto:chamish@netvision.net.il
mailto:chamish@netvision.net.il
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 RINGWORMS by Barry Chamish

:Intro

Thursday - Feb. 12 - Webmaster Michael Fridrich creates a powerful web site for
me at http://www.barrychamish.com The two lead articles concern the Sabbataian

creation of Israel. It is a subject that has been hidden from the world and is being
 .revealed for the first time

Thursday - Sunday morning - Backbreaking promotion of the site, only stopping
for Shabbath. Thousands of search engines, and Middle East sites and experts

notified that the site is up. I begin with the far left, since they are the people that
.have to be awoken most urgently

Early Sunday morning - The site disappears. I call the server, UP.co.il, at 9:30 AM.
They don't understand but they lost their sites overnight. I explain that I

announced the site and my reputation was going to suffer when it didn't open. A
few hours later, I'm informed the site is up again. I begin intense promotion. 1640

.visitors have clicked in already
Early Monday morning the site is down. - I call and explain that not only is my

reputation being hurt, but the site is an essential tool for selling my books. UP is
now costing me and if the site doesn't come back, I'll sue. I go to the computer to

prepare my case and it has been hit. The Norton anti-virus program detects
hundreds of viruses it can't quarantine and then it stops working altogether. It's

.two more days before that is all sorted out
Tuesday - The site is still down. I call my lawyer, he contacts the server. The

powers that be don't want me to sell books, and this is not the first incident where
my economic survival is being imperiled. I guess that UP has been told to keep

.me off the net and I talk to my lawyer again about fighting back
Tuesday evening - the UP web site goes down. The server has stopped

functioning. I'm now nearly convinced that to keep my information from the
public, someone brought down the whole server. I call UP and they admit they

haven't traced the problem and that nothing like this has happened to them
.before

Wednesday - My site is back up but who knows for how long. I've lost a week of
work and incalculable credibility. I plan to ask my readers to pitch in by telling

.everyone they know to visit the site, and revisit if it's taken down again
Thursday - Feb. 19 - I will speak for the first time on: Shabtai Tzvi, Labor Zionism

and the Holocaust, at the Israel Center, Keren Hayesod St. 22, Jerusalem, 7 PM.
Contact Root and Branch for details: rb@rb.org.il It's the most disturbing speech I'll

ever give. It is about nothing less than the attempted takeover of Judaism of the
followers of the false messiah Shabtai Tzvi by creating a nation in their image on

God's holy soil. It is about the death sentence decreed on all Jews who reject
Shabtai Tzvi. But it also about the goodness of Judaism fighting back. The battle
taking place for Israel's survival is between the scions of the nation's Sabbataian

.founders and Judaism itself
The battleground is now Gaza. The removal of the Jewish residents there will

open a new front against Israel. No longer will Israel be able to contain the war
being waged against it from Gaza without suffering heavy casualties. If the world

wanted peace, the Gaza Strip would be extended into the nearly empty Sinai
Peninsula, which would require Egypt to actually bring hope to the Palestinians

for once. There is the space in Sinai to create a large and viable new nation, if
.anyone really wanted such a thing

The Gaza pullout will be the next stage in the dismemberment of Israel and its
advocates point to the success of the south Lebanon pullout as a precedent.

During the recent insane prisoner-bodies exchange, former Health Minister
Ephraim Sneh revealed why Israel no longer has any bargaining power with

Hizbullah. They now have 12,000 missiles pointed at northern Israel and there is
nothing we can do to prevent them from turning the Galilee into ashes. With Gaza

.firmly in enemy hands, the same will go for southern and central Israel
Which is just what the Sabbataians and the far leftists they are exploiting want.
They would rather see the Arabs over-run the place than witness the revival of

religious Judaism in the country they built along Sabbataian principles. They've
.done it before: look at my web site to understand their role in the Holocaust

To illustrate the utter evil of the Labor party founders of Israel, we return to the
early days of the state and the mass immigration of Sephardim. In my book Save
Israel!, I interviewed Rabbi Uzi Meshulum, who led the movement seeking justice

for the 4500, mostly Yemenite, infants kidnapped by the authorities between 1948-
56. He claimed and I reported that there was a huge experimental program

between parties in the US and the new Israeli atomic program headed by Shimon
Peres, to see how much radiation human beings could suffer. The Yemenite

children were mostly sent to America as guinea pigs for radiation experiments. In
return Israel received nuclear secrets and money. Rabbi Meshulum estimated that

.the figure was $5000 per child
Needless to say, not many people believed him or me. Now they have to. The good

Israeli people are finally exposing this horrible story of the mass radiation of
.Sephardi children in the 1950s

A film about the subject premiered at the Tel Aviv Cinemateque on April 17 and
victims of the radiation are now suing for compensation. Let us begin with a

:report from Haaretz which is wrong in one important detail

The last article in the book is by Prof. Baruch Modan, who died last year, and"
social worker Shlomit Perry. The article discusses "The Israeli Government's

Policy on Irradiated Ringworm Sufferers," describing a shocking medical-ethics
incident: During the 1950s, some 20,000 people, most of them recent immigrants

to Israel, were exposed to x-rays without their consent and without any
explanation. Years later, it emerged that the radiation had had only a negative

effect and had increased the chances of the subjects' contracting cancer.
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javascript:updatePropertyDisplay('73')
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However, after several years, it also emerged that, in addition to the damage the

radiation inflicted on thousands of individuals, information on this procedure was
concealed for many years from the public by senior physicians and by the

Ministry of Health. The information is published in the article but without any
significant criticism from the authors, who even show a certain amount of

".understanding for the policy of concealment

The wrong detail is the number of victims. The following report from the
:Jerusalem Post last January is more accurate

The Knesset Labor, Social Affairs and Health Committee rejected the Treasury's"
demand to cancel the rights of ringworm sufferers for retroactive compensation
for cancer...More than 100,000 new immigrant children during the early years of
the state were exposed to radiation treatment for ringworm...The children were

exposed to radiation 35,000 times more than used today...The youngest affected
are 50 years old and many have already died. The National Religious Party MK,

Shaul Yahalom, called on all the TV stations to broadcast a film on the ringworm
".tragedy

I heard the director of the film interviewed on Israel Channel One TV on Feb. 16,
while not catching his name. However, the interviewer's name is David Witztom

and he said, "You are making claims for a horrible conspiracy," and indeed he
was.The American government paid the equivalent of $50 billion in today's terms
for the experiments and the cost could not have exceeded a few million dollars at

most. The rest of the $50 billion is unaccounted for. Needless to ask, was the
American government so concerned about ringworm in Israeli immigrant children

?that it paid $50 billion to treat the fungus
The authorities are using the excuse that in 1948, x-rays were a common

treatment for head ringworm and that 35,000 times the exposure was standard
practise. This is nonsense. The standard treatment was ultra-violet light on the
hair and the danger of x-rays was very well understood after nearly 60 years of

use. The film director noted that the x-ray technicians knew the kind of blast the
children were receiving and would not stay in the same room when the dose was

.administered
The children were often taken out of classrooms and told they were going on a

sightseeing trip. They were taken to the x-ray rooms without parental consent and
given the blast of radiation at the top of their heads. Most were sickened, many

died. Over 100,000 children represents literally the entire generation of Israeli
Sephardi children exposed to fatal levels of radiation. Ringworm was merely the

.excuse, and a poor one, for a massive death ray program
Why were the Sephardi children so victimized? For the same reason the

Sabbataian Labor Zionists let the Jews of Poland perish in the Holocaust.
Because they were righteous and religious. For Sabbatainism to triumph, all Jews

had to be cleansed from the world but those who could be trained and
indoctrinated in the anti-Judaistic evil of Shabtai Tzvi. To those believing in

Shabtai Tzvi, burning the Jews of Europe and radiating those of the East was a
.fulfillment of their master's grand vision

Bringing terror to Israel in the name of peace is their latest step in the annihilation
of the Jews. If they have their way, all of Israel will be radiated and eradicated in

the name of the devil Shabtai Tzvi and his living disciples, dwelling in the "peace"
.camp

end

:Here is my tour confirmed

April 24-5 -Sacramento
April 26 - San Francisco

May 1 - Denver
May 4 - Toronto

.There are still gaps to be filled and not much time to fill them

And, as always, you can order my English books, Who Murdered Yitzhak Rabin,
Israel Betrayed, The Last Days Of Israel and Save Israel! by writing me at

chamish@netvision.net.il

:And here is some recommended reading

 In English: http://www.joelbainerman.com/articles/me_report.shtml
In Hebrew: http://www.joelbainerman.com/articles/wme.shtml
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MY VALIANT READERS by Barry Chamish

The day before the IDF officer is to fly to Germany to pick up the three bodies
traded with Hizbullah for over three hundred living violent criminals, his wife is

wounded in the Bus 19 bombing in Jerusalem. The day before Israel's wall went
on trial at The Hague, the father of Israel's economic attache to The Hague is
murdered in the Bus 14 bombing in Jerusalem. We must marvel at either the

coincidence or, just as likely, the sophistication of the demoralization war
.against Israel

The well of hope among the first Jewish victims of the piecemeal
dismemberment of theiur nation just won't run dry. The Jewish children of Gaza
walked eighty miles to Jerusalem believing they would save their homes on this

hike. Yet the media all but completely ignored their marathon and when they
finally arrived in Jerusalem for their mass rally of support, they outnumbered

.their greeters
I was there with my book table. Two of the Gaza ladies looked at the titles and

".one told me, "This is wrong. We need to strengthen our people now
I replied, "Lady, they're going to remove you from your home and dump you in

"?the Negev and you're worried about me
As usual, the Jews don't catch on until it's too late. But my readers already
have, and let's let them have their say this time around. The forces behind

Israel's impending demise sure don't want me to have my say. Just ask my
brilliant computer expert Iris Mersel who has spent a good part of the last week

watching as my anti-virus systems were disabled from afar, letting bugs in by
the hundreds. And of course my new site www.barrychamish.com has been up,
then down, then up with pornographic pop-ups. In the name of freedom, I'm

suing the server. If you try the site and it's down or up with funny stuff, please
report to me. I need witnesses for the suit. The server tells me it's up

permanently now, but I'm switching to the biggest server in Israel next week. It
?may be safe to spread the word again and could the timing be better

This was the week PM Sharon sent Shimon Peres to Washington and Amman on
diplomatic missions. Now why would he send someone who wasn't even sitting

in his government? Let's follow the odyssey as reported by my readers. As
.** usual, I'll interject my thoughts beginning and ending

http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/397754.html

Peres: Israel must give up all of West Bank and Gaza

By Haaretz Service and Associated Press

Labor Party Chairman and former prime minister Shimon Peres said in a speech
in Washington that Israel has no moral claim to the land or to Gaza and must

.give up every inch of the territories

Peres, speaking Monday after meetings earlier in the day with Secretary of State
Colin Powell and national security adviser Condoleezza Rice, said "time is

short" - no more than four months - for Israel to come to terms with Palestinian
.Prime Minister Ahmed Qureia

Aha, the CFR's Powell and Rice have set a deadline for withdrawal, June. And **
Sharon has been told to get Peres back in the loop to make sure it gets done. If

not, Israel will be destroyed, possibly by missiles. But don't we have a new
**?missile shield

The Arrow is the world's only operative ABM (Anti Ballistic Missile). It is
,a joint US-Israeli project, with Israel developing the heart of the system

the ultra-sensitive "Green Pine" radar system, which gives the missile the
capability to track and intercept incoming ballistic missiles. It is the

.free world's only current viable defense against such threats

Maariv has learned that the Egyptian office of IBM has been corresponding
with their colleagues at the Israeli IBM office, regarding the detection and

correction of bugs in the MOTIF computer program. The Arrow is programmed
on

.this system
Maariv has documents that attest to the tight relationship between the
,Israeli IBM staff and the Egyptian branch of the company. In addition

during our inquiry it turned out the next generation of the software was
written in Cairo. From there the software was supposed to go to Israel and

.replace the current Arrow missile system
The affair came to light following the intervention of Maariv that gave the
information to the defense authorities. In recent weeks teams of experts

from the defense establishment are examining all of the computerized
systems, including the Arrow system, to clean, detect and neutralize bugs or

.Trojan horses" that might have been implanted by hostile elements"

IBM, isn't that the company which gave the Nazis the first computers to **
register the genocide of Europe's Jews. Didn't this company host Jason

Alexander's "peace" mission to Israel this week sponsored by the Rockefeller
and Bronfman brothers, not to mention the Jews they pay off in Peace Now.

How wise of Israel to build the software for its missile shield at IBM's plant in
Cairo! That is the surest way to make sure every missile aimed against us, hits
its intended target. But if that day comes, Israel also has a threat left in its back

**...pocket

The Israelis could launch a pre-emptory nuclear strike"
against Mecca and Medina. The primary symbols of Islam would be reduced to

radioactive dust. If the Israelis used a cobalt-tipped bomb, Muslims could
not visit Mecca for millennia. Yet Muslims are told to do so at least once

.in a lifetime

http://www.barrychamish.com/
http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/397754.html
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.in a lifetime

This tactic is Israel's trump card strategically. Everyone in power in the"
Middle East knows it, but no one ever mentions it publicly. Muslims venerate

Mecca and Medina and their monuments. When veneration becomes
,superstition

monuments become primary military targets for the enemy. If the Jews blast
Mecca's rock into radioactive dust, the fallout will be more than

.radioactive dust. It could be the end of Islam

Do I think this attack will ever happen? Yes. The Israelis know they are in"
a fight to the death. They know they will never be accepted by Arabs as

lawful residents in the region. Over time, they will be overcome
demographically. They know it. Their enemies know it. So, when push comes to

".shove, Mecca and Medina will disappear

And that is a very likely motive for the worldwide pushing of Israel against the**
wall, double-entendre intended. We could demoralize Islam, maybe permanently,

.for the New World Order to come
One of these NWO forces is the Ford Foundation. One reader reported with glee

**...that we had pushed them to the wall

Ford Foundation President Commits to End All Funding of Groups Linked to
 Incitement

New York, NY, February 9, 2004 … In an address to the Anti-Defamation--
League's National Executive Committee Meeting last week, Susan V. Berresford,

President of the Ford Foundation, offered her personal assurances that the
Foundation will no longer fund organizations that incite anti-Semitism or

 .challenge Israel's legitimacy
Responding to recent revelations that Ford Foundation grantees were active in

the anti-Semitic, anti-Israel campaign at the 2001 U.N. World Conference Against
Racism in Durban, South Africa, Ms. Berresford said that no future grants would

go to organizations that support terrorism, bigotry or the delegitimization of
.Israel

Ms. Berresford addressed the National Executive Committee (NEC) – the
League's highest policymaking body – during its February 6 meeting in Palm

.Beach, Florida

Now witness the further disintegration of the honor of Israel's fighting men**
and women, sponsored by the Hebrew University of Jerusalem. Take a gander at
this group of military shirkers pretending they are experts in soldiering. Imagine

the battering the IDF is going to get at this gathering, then scroll down and see
**...who is paying for it all

The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

Tel Aviv University Center for International Development and Conflict
Management

University of Maryland

Conference on

SOLDIER TESTIMONIES

AND HUMAN RIGHTS

Sunday, February 29, 2004: Beit Meirsdorf, Mt. Scopus Campus

The Hebrew University, Jerusalem

&

Monday, March 1, 2004: Mishkenot Sha'ananim

Yemin Moshe, Jerusalem

All Sessions will be conducted in English

The Jerusalem Cinemateque will have screenings and a panel discussion

of soldier testimonies on film, on the evening of March 1

www.jer-cin.org.il

SUNDAY, FEBRUARY 29, 2004

BEIT MAIERSDORF, ROOM 501, THE HEBREW UNIVERSITY

Greetings and Introduction 10:15 – 10:00

Michael Karayanni, Academic Director, the Minerva Center for Human Rights,
The Hebrew University

Eric Goldstein, visiting scholar, CIDCM, University of Maryland

Session 1 – When Soldiers Talk to Journalists 12:00 – 10:15
<

The Unofficial Story: Report of a Field-Journalist

Uri Blau former military correspondent Kol Ha'ir weekly

http://www.jer-cin.org.il/
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Uri Blau, former military correspondent, Kol Ha ir weekly

Publishing Soldier Testimonies in Turkey: The State and Public Response ·

Nadire Mater, journalist, Istanbul

The Good Soldier ·

Ishai Menuhin, Chair, Yesh Gvul and political scientist, the Hebrew Univ. & the
Sapir Academic College

Discussant: Carmela Menashe, military correspondent, Kol Israel radio

Break 13:30 – 12:00

Session 2 – Soldier Testimony, Public Institutions and Historical 15:15 – 13:30
Memory

<

Parliamentary Use of Soldier Testimonies ·

Zehava Galon, MK

The Commemoration of 1948: Palmach Veterans as Witnesses ·

Efrat Ben-Zeev, anthropologist, Ruppin Academic Center

· French Soldiers in Algeria, 19541962: Denouncing Torture during the Warג”€
and Forty Years Later

lle Branche, historian, University of Rennes‹׳Rapha

ndez, Professor of Law, University of Notre Dame™׳Discussant: Juan E. M

Coffee Break 15:45 – 15:15

 Session 3 – Soldiers and Human Rights Organizations 17:30 – 15:45
<

Machsom Watch: Women, Watching and Their Effects on Israeli Checkpoints in ·
the West Bank

Eyal Ben-Ari, anthropologist, and Meirav Maymon, the Hebrew University

Rare and Futile: Why Soldier Testimonies Do Not Aid Victims in the Occupied ·
Territories

Yossi Wolfson, attorney, Hamoked: Center for the Defence of the Individual,
Jerusalem

Informing the Public through Soldier Testimonies: A Human Rights ·
Organization's Experience

Jessica Montell, executive director, B'Tselem

Discussant: Eric Goldstein, visiting scholar, CIDCM, University of Maryland

Reception 18:15 – 17:30

MONDAY, MARCH 1, 2004

MISHKENOT SHA'ANANIM

Session 1 – Conscientious Objectors: Challenging Abuses from 11:30 – 09:30
 ?Outside or Inside

<

The Whistle-Blower as Villain: The Moral Climate as an Obstacle to Revealing ·
War Crimes

Moshe Negbi, Kol Israel radio and the Hebrew University

Courage to Refuse: From Doubt to Determination to Political Efficacy ·

Itai Swirski, a leading member of the "Courage to Refuse" organization

Obedience and Democracy: On the Border of Personal Responsibility ·

Alon R., ג€�the Pilots' Letterג€�

This conference was made possible by a grant from the Ford Foundation, New
York, NY

Ta da!! Why it's that same Ford Foundation which promised never to sponsor**
?hateful anti-Jewish groups ever, ever again. Not too subtle, are they

And now reader testimony about our last three articles about the Sabbateans,
the Labour Zionists, the last Holocaust and the one they are planning against

Israel right now. We have learned that the followers of the false messiah Shabtai
Tzvi are fighting a war to the finish with the good Jews who rejected their

messiah and insist on following morality instead. We have been shown that they
have infiltrated the highest corridors of power in Europe and America and that

they made certain the Jews of Europe would perish. We know that they planned
a takeover of Judaism by creating Labor Zionism which would establish a

Sabbatean state on the historical land of Israel. These Labor Zionists are today's
"peacemakers" and Shimon Peres is their political leader. It was this same Peres
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peace a e s a d S o e es s t e po t ca eade t as t s sa e e es
who was the founder of Israel's atomic research program in the late 1940s.

Among the experiments his program engaged in was the kidnapping of 4500,
mostly Yemenite, infants to be used as guinea pigs for nuclear tests in America,

and the blasting of over 100,000 Sephardi children in their heads with 35,000
times the accepted dose of x-rays, on the pretext of curing scalpal ringworm. My

:readers have solved the mystery of the radiation

The radiation was a mind control experiment. X-rays are gamma rays and no"
rays are as harmful to the brain cells. The American branch of the illuminati had

the technology to build an x-ray bomb, and they wanted to know if it could
pacify populations without killing them. Ben Gurion viewed the Sephardim as no
more than hewers of wood and haulers of water. For the equivalent today of $50

billion he agreed to see if the experiment would lower the mental capacity to
resist. They arrived religious, traditional, ethical Jews. The Laborites thought

the gamma rays would make it easier to turn them into loyal Sabbateans and not
".to challenge their masters

**...The readers are witnesses

My husband's eldest sister, Hinda Gruber, had been kidnapped from the
Maabara in Haifa. His mother, then married to Aduard Gruber, who was sent a

little later to fight at Manara, where he died (his picture is in a memorial book),
came with her husband from Cyprus after the holocaust. In the hospital (where
she wasn't allowed to visit her child) they told his mother that she died, but his

mother wasn't allowed to attend the funeral and she never got a death certificate
nor saw a grave. We conducted an inquiry from the Ministry of Interior on the

child's ID (teudat zehut). Her ID card turned out to be in the name of Minny
Rivko, who was reported to have left the country in the '60s. We managed to

locate her daughter who lives in Israel. Her daughter said that her mother never
was an Israeli citizen and never even visited the country. She lives in South

Africa. We haven't been able to locate her, her daughter is reluctant to
cooperate. When the government set up a commission to investigate cases of

kidnapped children, called "Vaadat yaldei Teiman" my husband went there with
his mother. They were told that their case can't be treated because it happened

 .two months before the initiation of the State of Israel
In case you are gathering material to reopen the claims, we are very willing to

 .cooperate
S A

**...A witness to the early days of the state and its Bolshevik leaders**

As to the content, I have to tell you that I am very much in accord with you about
the destructive role played by the Labor party or its predecessors in the history
of Zionism and the State of Israel. That was an impression I first gained when I

was in Israel in 1948-49 serving as a Canadian volunteer in the Israeli army. Prior
to that time I did not belong to any Zionist organization so I think I can say that

my views were not colored beforehand because of any prior affiliation. It
therefore came as a shock to me to learn that there could be Jews in Israel who

could shoot to kill fellow-Jews, an act authorized by the Government itself,
because they happen to be political opponents--as what happened with the

Altalena. It appears that that is an intolerance which still pervades Israel today
.which I think goes a long way to explaining Israel's ongoing problems

In Israel Betrayed I found the parallel you drew between the murders of Chaim
Orlosoroff and Yitzhak Rabin to be particularly striking. For me it was very

educational as I'm sure it was for other readers as well. It is certainly to your
credit that you could be so critical about the Labor Zionists notwithstanding the
fact that, as you say, you were raised in a socialist family. Telling it like it is is in
the highest traditions of journalistic ethics. You're a marvelous writer, I feel, and
in time I think there will be a much greater appreciation of the great service you

.are performing for the Jewish people

We recall that Jacob Schiff was the most powerful American Jew during the**
Holocaust and he made certain that a rescue was never seriously considered.

**.He also stirred up a war to get the Bolshevik revolution rolling

 Jacob Schiff substantially funded Japanese efforts against Russia in the
 war. The usual pretext offered was to fight the antisemitic Czar. Mukden 1904-5

 now Shengyang) and Port Arthur were sites for two of the large battles. At)
the current PLA Naval Base at Port Arthur (now Lushun) are 7 Jewish graves

 ((Z"L
.in poor repair

If anyone is privy to the secrets of the Illuminati, British Freemasonry and the**
Sabbateans, it is Henry Kissinger, the German Jew chosen to keep the House of

Rockefeller in bad working order. A correspondent reveals his collusion in
**.Israel's suffering

 :Kissinger and the Israeli Letter
I will share with you the following, but please do not quote me by name on line,

 .as I am trying to get more information from the source
Over the past week I had the great pleasure of spending some time at a

 .gathering with an illustrious and well respected older rabbi
The topic of Israel came up, and questions arose about what is going on today,

 .such as Sharon himself initiating destruction of Israel
He said that when Kissinger was Secretary of State , and Israel was stating that

the US was pressuring it to give away land, a number of not happy rabbis met
 .with Kissinger

Kissinger defended by showing them a letter, from the Israeli gov't, directing
 .him and the US gov't to appear to be pressuring them to so act

I'll be trying to find exactly what gov't agent or dept. wrote the letter, and will
.share it with you if I learn more

K i i i d th t th f ll f Sh bt i T i' E di i l J b**
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Keeping in mind that the followers of Shabtai Tzvi's European disciple, Jacob**
Frank, often named themselves after him or the city where the

Frankist/illuminati/Rothschild triad began, Frankfurt, ie. Felix Frankfurter, we
**.find further proof of Hitler's Sabbatean origins

It was not Hitler himself , who might be a Jewish descendent of first degree, but
s . His mother, Maria Anna Schiklgruer, gave birth to him(in 1837)ןhis father Alo

as an unmarried yung women and later married Johann Georg Hiedler. Later
s became the legitimate father of Adolf.ןHiedler was changed into Hitler. Alo

Maria Anna Schiklgr�ber was a servant in the house of the Jewish family
Frankenberger in Graz when she got pregnant and was fired when it got known,

.but she received money from the family for her child

On Feb. 19/04, I gave a speech for the Root And Branch Association in**
Jerusalem whose title was Shabtai Tzvi, Labor Zionism and the Holocaust. It

was a wet evening and I feared few people would arrive. In fact, chairs had to be
brought from the hall to accommodate the substantial crowd. Not only was the
joint packed, it was filled with new faces, like the woman from the kibbutz who

told me, "You got it right about the anti-Judaism of the Mapai. In my kibbutz, we
ate pork on Yom Kippur as part of a ritual I never understood. Now I do." Others

in the audience were far better versed in the Sabbatean plot than I and so are
**.some of my readers

Now , if you allow me, few points to your last sendout (Kerry...). Regarding the
Young Turks is important to mention that also Ataturk was himself reportedly

from Donmeh family. This possibility is mentioned in Encyclopedia Judaica
under the heading Donmeh (Doenmeh), but most convincing is an article written
by Hillel Halkin called "When Kemal Ataturk recited Shema Yisrael", in which he

reffers to out of print Hebrew autobiography of Itamar Ben Avi, son of Eliezer
Ben Yehuda, where he describes two meetings over bottle of arrak with Turkish

officer named Mustafa Kemal in Kamenitz Hotel in Jerusalem , autumn 1911.
There he reportedly confessed being descendant of Shabbetai Tzvi himself and

recited part of the Shema. Also famous Turkish communist poet Nazim Hikmet is
rumorred to be a "Jew" in some circles. Interesting to note that one of his

grandfathers was forced to flee from Poland, so one could speculate about
 .possible Frankist connections

Second point, more weird probably, is to look at the victims of the Turkish
massacres. They were Armenians and the people now called Assyrians. Both of

these groups are at least partially descended from Jews or the lost tribes of
Israel. It is well known that some of important ancient Armenian clans were of
Jewish origin, as for example the powerful Amatuni clan, or the royal family of

Bagratuni, who ruled for hundreds of years over Armenia and Georgia and many
other Jews converted to the Armenian church over the time. Some one hundred

years ago were the citizens of the city of Van (in Turkey) still considered Jews
though nominally they were not. In addition, some believe that there may be

some connection to the lost ten tribes. Regarding the "Assyrians" is very
interesting that the British convinced these Aramean speaking Nestorian

Christians, that it would be better for them to claim Assyrian ancestry in order to
get independence ! Before the British came to Mesopotamia, Jewish travellers

as well as Christian missionaries reported numerous Nestorian traditions of
descent from the lost tribes of Israel and from baptised Jews - for example

Binyamin the second and American missionary Asahel Grant, who wrote whole
book on the subject (The Nestorians or the lost tribe). Those traditions are

briefly mentioned in Encyclopedia Judaica under the heading Kurdistan. Now
those same people claim descent from ancient Assyrians, mixing Christianity
with the pagan god Ashur and no more remember their former identity! If you

add to this the other two ethnic groups who formerly insisted on their descent
from the tribes of Israel - the Pathans (Pashtuns, Pakhtuns or originally

Afghans) from Afghanistan and the Kashmiris - and who are now being turned
to enemies of Jews and Israel and at the same time are being murdered and

robbed , one can not escape the suspicion that someone is well aware of these
facts and that these groups are, as possible descendants of the Israelites, also

 .destined for destruction, at least in the spiritual sense
Last point is regarding the Shabbatean/Frankists in Prague and

Bohemia/Moravia. No doubt the Frankist families established the first reform
synagogue in Prague . I also heard about the sign of burning heart on some

tombstones at many Jewish cemeteries around the country. Czech Jews were
largely assimilated and very, very ignorant about their heritage before the Shoa,

what is certainly product of Frankist subversion, but it seems to me that even
many of the descendants of active Shabbatean/Frankists were not aware and

were no more participating in their rituals. That is not to say there were no such
activities. On the other hand the Czech Jews were , like other Central European
Jews, very active in promoting the Frankist/Illuminist agenda , most of them not

.realizing the truth

After the Jerusalem lecture, I realized I could send the message out. Invite me**
to speak at your yishuv, group or synagogue. If we go down, your conscience

will be clean for trying. I put an ad in the Feb.27 Makor Rishon reading: "The
journalist Barry Chamish seeks a responsible person to organize his lectures
and book sales." Let's give my loyal readers first dibs. If you know someone

.motivated and looking for work, I've got a job to offer. Let me know
Here is a thought from a reader that I had and I'm sure many of you had the

**.same idea

I checked out this site that you referred to. I wonder if the Kabala that is
espoused here is the type of Kabala that the celebs (i.e. Madonna and her ilk)
are drawn to and if it is a Sabbatian movement intent on bringing in Jews and

 ?non-Jews alike
#/http://www.donmeh-west.com

**:Rabbi Antelman sent me the following observation**

Dear Barry....It was the Sultan who massacred Armenians...young Turk Head
Att t k killi J b ti k ' J i h l i t G ll li Att t k I

http://www.donmeh-west.com/#
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Attaturk was killing Jabotinsky's Jewish legion at Gallapoli..Attaturk as I
...document was from Donmeh family

Is he right? Another correspondent took a lot of trouble researching the issue,**
just for you to decide. Over the years I have met my readers in Israel and

abroad. I can state that they are the brightest and most inquisitive group of
people humanity could produce. And they look great too. I will be in America
and Canada starting April 24. So far Sacramento, San Francisco, Denver and

Toronto are finalized. Denver has requested the Sabbatean lecture and has
assured me that 400 people will arrive to hear it. There's still time to add dates,

.but not much
Here is the kind of reader I am so proud of because, while I may help inspire it,

**:they investigate for themselves

EXPOSED:MUSTAFA KEMAL ATATURK WAS A CRYPTO-JEWISH CABAL
... OPERATIVE

extremist) 01/11/04 06:37 PM Re: EXPOSED:MUSTAFA KEMAL ATATURK WAS ...
A ... followers continued

 ... their hidden life in the Turkish sect of the Donmeh, whose activities
 www.libertyforum.org/showflat.php?Number=1190050 - 101k - Cached - Similar pages

Dajjals, Donmehs and Extra - Terrestrials
came to an end in 1924, with the rise of Kemal Ataturk, but the ... externally" ...

professed
 ... ."Islamism", these were, and still are, referred to as "The Donmeh"

 www.islamicparty.com/commonsense/14donmeh.htm - 72k - Cached - Similar pages
»»Reviews for Turkey««

and his followers to Islam (hence the founding of the Donmeh community) is ...
:... Ataturk

 ... The Biography of the Founder of Modern Turkey. Published in Paperback by
www.booksunderreview.com/.../Medicine/Surgery/Cosmetic_and_Plastic/

 Surgeons_and_Clinics/Turkey/Turkey_25.html - 45k - Cached - Similar pages
»»Reviews for Turkey««

of himself and his followers to Islam (hence the founding of the Donmeh ...
(community

is ... And i am sure when you read it you will admire Ataturk ,founder of Turkey
 ...

www.booksunderreview.com/.../Lawyers_and_Law_Firms/Business_and_Corporate_Law/
Europe/Turkey/Turkey_4.html - 53k - Supplemental Result - Cached - Similar

 pages
HyeForum -> Garry Kasparov Speaks Of Growing Up In Baku, Uniti

fart(h)ing. There are many sites alluding to the subject, a simple search ...
 ... of "ataturk donmeh" will bring them up. One of them attests

www.armenians.com/ forum/index.php?showtopic=6842&view=getlastpost - 82k -
 Supplemental Result - Cached - Similar pages

Armenian Reporter`s Notebook
Banderas and Ataturk, Newsian, -, Aug 1, 2003. Turkey Curtails .2003 ...

 ... Military's Political Power {Donmeh Nightmare}, AR, -, Aug 1, 2003. Simon
 www.network54.com/Hide/Forum/178855?it=19 - 40k - Cached - Similar pages

Armenian Reporter`s Notebook
Karen, -, Apr 3, 2003. Top Turkish Donmeh general fears Kurds will be new US ...

,ally vs. ... Karen, -, Mar 28, 2003. Picture Of Ataturk`s Mother, AR, -, Mar 28
 ... .2003

www.network54.com/Hide/Forum/178855?it=30 - 38k - Cached - Similar pages

 - Novedades
B) Los Donmeh (turcos conversos), el secreto de Kemal y la actual dirigencia ...

 ... .n turcaףn hoy corroe a la naciתturca: Este es un dilema que a
 www.ugab.org.ar/publicaciones/Generacion3/ataturk.htm - 25k - Cached - Similar pages

Abdul Hameed The Second And the Fall Of The Islamic Khilafa
Both were ardent 'doenmehs'. Djavid Bey became minister of finance; Mustafa ...

Kemal
 ... .became the leader of the new regime and he adopted the name of Ataturk

 www.ummah.org.uk/sultan/donmeh.html - 19k - Cached - Similar pages
Adherents.com: By Location

Donmeh, Turkey, -, -, -, -, 1998, Gall, Timothy L. (ed). Worldmark Encyclopedia . ...
,of Culture & Daily Life: Vol. ... (1993), pg. 75. "At the time of Ataturk's reforms

 ... the
 www.adherents.com/adhloc/Wh_331.html - 51k - Cached - Similar pages

... ???? ??? ????? :Re
With the 1923 Ataturk Revolution, the CUP and the Donmeh within it felt that ...

their
 ... task had been accomplished, and they rapidly assimilated within Turkish

splendor.virtualave.net/FORUMS/traditio/posts/719.html - 32k - Cached - Similar
 pages

Daily Pundit Archives
Empire, in particular the role of leaders like Talaat Pasha and Kemal Ataturk. ...

... The
 ... Young Turk movement’s leadership consisted of primarily Donmeh or secret

 www.dailypundit.com/archives/009120.php - 97k - Cached - Similar pages
Rethinking Nationalism in the Arab Middle East

aided and abetted by other agents of dubious origin, eg, Sati' al-Husri, said to ...
be a Donmeh Jewish convert (an accusation usually hurled at Ataturk who had

 ...
 www.ciaonet.org/book/jankowski/jank11.html - 79k - Cached - Similar pages

 - LOS JUDֽOS EN EL MUNDO DE COLOR
a y pudo oponerseםKemal Ataturk lo sab בo criptojudaicos. Mustaf ...

 ... a fue aliadaםa tiempo a la secta secreta de los Donmeh. Turqu
 www.resistenciaria.org/serrano/judioscolor.htm - 60k - Cached - Similar pages

Pardes
Strangely their successors have ranged from Ataturk to Aleister Crawley to ...

Joseph ... them
 ... with "newer" and "better" Gentile covenants.[http://www.donmeh-west.com

www.geocities.com/chris_holte/judaism/pardes.html - 76k - Cached - Similar pages

http://www.libertyforum.org/showflat.php?Number=1190050
http://www.islamicparty.com/commonsense/14donmeh.htm
http://www.booksunderreview.com/.../Medicine/Surgery/Cosmetic_and_Plastic/
http://www.booksunderreview.com/.../Lawyers_and_Law_Firms/Business_and_Corporate_Law/
http://www.armenians.com/
http://www.network54.com/Hide/Forum/178855?it=19
http://www.network54.com/Hide/Forum/178855?it=30
http://www.ugab.org.ar/publicaciones/Generacion3/ataturk.htm
http://www.ummah.org.uk/sultan/donmeh.html
http://www.adherents.com/adhloc/Wh_331.html
http://www.dailypundit.com/archives/009120.php
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We conclude with three sites my exceptional correspondents think we should all
consider. The first is more confirmation of a history we all wish wasn't true. I

think I can compliment you all by honestly stating that you are the mighty and
few valiantly facing the unfortunate truth knowing it is the only way of

.preserving our beloved Israel

And, as always, you can order my English books, Who Murdered Yitzhak Rabin,
Israel Betrayed, The Last Days Of Israel and Save Israel! by writing me at

chamish@netvision.net.il
And I still have a few copies left of Ben Hecht's, Perfidy and David Morrison's,

.Heroes, Anti-Heroes And The Holocaust

http://www.counterpunch.org/brenner1223.html

http://www.projectcensored.org/resources/favorites.html

http://www.conspiracyarchive.com/NWO/Council_Foreign_Relations.htm
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,Hello

Daniel Pipes is spreading the word on the internet that I'm a Holocaust denier.
This stooge of the Council On Foreign Relations will finally get his when I'm in

.America and find just the right lawyer to finally make him pay for his lies

As all my readers know, not only do I acknowledge the vast scope of the
 Holocaust, I am now

.researching who was responsible for the tragedy

With my readers' overwhelming consent, I had accepted an invitation to a
conference of deniers to try and put an end to their nonsensical thinking. Years

ago, I had traced my family at Yad Vashem and discovered that a full third of the
Chamish family had been murdered in the Holocaust. But one of my

grandfather's 11 siblings survived and he didn't know it. His brother had made it
to New York before the war and had two sons. I reunited this lost branch and we

.became one again

I was going to hand out the documents confirming the murder of my grandaunts
and uncles and their children to the deniers and ask them where they went to. I

was going to shame them into stopping this personal affront to my flesh and
blood who were burned in the concentration camps and turned to ashes in the

.wind

I knew the risks and anticipated that my opponents would exploit the opening.
Well, now I'm not going to the conference but Pipes is going to be made to pay

for his slanders. I will ask the court to subpoena his financial records and prove
once and for all, that he would be begging on the streets without the direct and
indirect support of the Council On Foreign Relations. I know what I can prove,

.good luck to him finding one word that hints I deny the Holocaust

I will be in California, in late April. I ask my list to suggest the right attorney to
meet while there, to prove what an immoral liar this Pipes really is. I await

.suggestions

Barry Chamish -

:Replace final paragraph

Please ignore my plea for an American attorney. I just received excellent legal
advice. Pipes is arriving in Israel on March 15 for the Jerusalem Conference. He

will be greeted at the airport with a subpoena. It's in the works. Sorry for
overwhelming you today but this is urgent. Best, Barry
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 (Date: Mon, 11 Nov 2002 17:16:13 -0500 (EST
 From: III44@aol.com

 !! Subject: Daniel Pipes Reveals True Colors - just Shocking
 To: Meqmef@aol.com

 Cc: chamish@netvision.net.il, tom@wcbm.com
X-Mailer: AOL 7.0 for Windows FR sub 10500

To Daniel Pipes

 !We all read Daniel Pipes ..... thinking he is Israel's strong buddy
.We are plain shocked about Daniel Pipes

If there ever was a disappointment Pipes surely presented the evidence NOW
showing his true colors, of being THE DISAPPOINTMENT to the people of Israel,

.and those Jews who care for Israel
How very sad indeed

"Erets Yisrael Le'Am Yisrael"
.(The Land of Israel belongs to the People of Israel)

Ms. G. Goldwater
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Switzerland, Geneva
iii44@aol.com

Contributing Editor to the TOM MARR Show
WCBM, Baltimore, USA

/http://www.tommarr.com
:As Abraham Lincoln said

"You can't fool all of the people all of the time"

:Read below and all the links with right sections
==========

 ..When Barry Chamish, chamish@netvision.net.il speaks
True Supporters of Israel listen and take speedy action

.letting our "enemies" know that WE KNOW

?Feel like sending an email to Daniel Pipes
Meqmef@aol.com

:ARABS & ISRAEL 7979 4/17/02

Pipes Reveals True Colors
:Enemies Within, Enemies Without <<<< section 4/17/02 ARABS & ISRAEL 7979

.CNBC interviewed Daniel Pipes and Newsweek columnist Fareed Zakaria"

Daniel Pipes revealed that he supports eventual Arab statehood in Judea,
.Samaria, and Gaza

.That makes him a short-term friend of Israel and a long-term enemy

.He's a friend to the extent of wanting to destroy terrorism in the Mideast

He's an enemy in wanting to let the Arabs, who already have the bulk of the
Land of Israel and the rest of the Mideast outside of Iran, to get another chunk,

which chunk happens to contain the strategic borders that would make Israel
.defensible

.Even without terrorism, the Arab states have made war on Israel

His plan is no good unless the whole Mideast and Islam reformed. And if it did,
why would the Arabs in Yesha need a separate state? What about the Arabs of

?Israel

It is likely that the government would accept Pipes' blessing for eventual PA
statehood without his admonition that it should be free of irredentism against

.Israel

.Barry Chamish warned us that Daniel Pipes is working against Israel

".Here is evidence of it

 :The Shulman site is at
 http://hometown.aol.com/ricshulman/myhomepage/profile.html

>>>>>>> (ARABS & ISRAEL (A & I

And now we arrive in Europe, where a coalition of the Vatican, EU and UN is out
.for blood

Thanks to a devoted researcher from Toronto, we return to a theme I can be
accused of harping on. Another cabal of iniquity is out to get Israel and it is led

.by the Jesuit-trained King of Spain, Juan Carlos

As we know, Juan Carlos believes he is a descendent of Jesus himself and the
.title he is proudest of is, Protector Of The Holy Sites Of Jerusalem

.He wants the Jews out of town and the Vatican back in

.He and his bosses are using war to make their fondest wishes come true

?Why, oh why, don't Israelis get it

They think Juan Carlos is a retired royal and the real ruler of Spain is its
.democratically elected government

Even as Peres is once again in Madrid the very day these words are being
 .written, they just don't see why

.They cannot grasp that Peres is a Vatican spy, a monster in our midst

We'll try again to sway them next sendout, when the promised document linking
.Peres to French Nazis, Francois Mitterand included, is finally sent out

In the meantime, look who is running to Spain and watch how the UN and
:Vatican is pitching in

http://www.conspiracy-net.com/archives/articles/conspiracy/chamish/CNCr0014.txt

 THE GUILT-RIDDEN JEWS OF THE NEW WORLD ORDER
by Barry Chamish

 A couple of weeks back, Shimon Peres and Yasir Arafat shared the
 podium at the World Economic Conference in Davos, Switzerland. In

 attendance was a Jewish journalist named Thomas Friedman. After Arafat
 cursed Israel for half an hour and Peres shook his hand after the display

 of venomous hatred, Friedman was so shocked that he told an Israeli
 economics journalist, Stephan Plosker that, "You have no peace partner
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".until Arafat leaves the scene

 My, what a revelation from a New York Times Middle East "expert" who
!has spent two decades eroding Israel's position in the US

 That day, a true revelation appeared on an Israeli political site
 www.debka.com. The writers there noted that it didn't matter what Arafat
 said or who witnessed it in the audience, the real business took place

".behind the scenes "at the exclusive meetings of the Bilderberg group

 Yesterday, a few people sent me a TV listing from the US. It seems
 that CFR member Daniel Pipes, the author of two books on "conspiracy

 theories," would be exposing, on a History Channel program, the paranoia of
 those who believe organizations like,"The Skull and Bones Society, Council

 On Foreign Relations and Bilderberg Group," are up to plots against the
".people of the planet

 I have before me the latest membership list of the CFR; Pipes in on it
 and so is Thomas Friedman. To remind those who don't remember, during the

 1980s, the New York Times sent two correspondents to Israel, David Shipler
 and Thomas Friedman. Shipler came first and he was a far less talented

 writer than his successor. However, he provided Friedman with most of his
 ,contacts, many of whom were Israeli Uncle Toms like Rabbi David Hartman

 who liked the publicity and pandered to the reporters, telling them what
.New York radical Liberals liked to hear

 Both Shipler and Friedman wrote books about their experiences as NY
 Times correspondents in Israel. Neither book had anything to do with the

 actual country of Israel and Shipler's long forgotten volume was
 atrociously written. But both journalists were awarded Pulitzer Prizes for

 creating an Israel which uniformly despised the Likud leadership and longed
.for close personal relationships with their Arab neighbors

 Friedman's book, From Beirut To Jerusalem, was far more damaging than
 Shipler's because it was readable. Within, Friedman created out of the

 Middle East, a little New York, filled with fine people, all with
 impeccably good hearts. With a little understanding and lots of Israeli

 concessions, Lebanon could become another Long Island and Israel, the
 Borough of Queens. The damage came because Friedman put all the onus on

 Israel to be more charitable and was completely blind to the Medieval
.savagery of the people Israel is stuck with as neighbors

 However, since the recent Davos meeting, Friedman is sorry he wrote
 all that stuff. At least that's what his fellow CFRer Daniel Pipes writes

.in today's Jerusalem Post

 But let us wait before analyzing this "masterful" apology. First, let
 us look at the real world. By a coincidence, last night, I finished reading

 a truly masterful work; Europe's Full Circle - Corporate Elites And The New
 Fascism by British economic writer Rodney Atkinson. This is a sober expose

 of the Bilderberg Group and its allies in the Royal Institute For
 International Affairs in London and the Council On Foreign Relations in New

 York. The author concludes that these groups are dedicated to completing
 the economic plan of the Nazis and their Vatican compatriots, and in Europe

:the means is the Maastricht Treaty. Allow me to quote Atkinson

 The European Union is based precisely on the social and"
economic structures of 'The European Economic Community' proposed by the

 Hitler
regime in 1941. The covert and undemocratic methods of forcing European rule

 on
 Britain - through Treaty law, directives and regulations which largely bypass

parliament - had their equivalent in the emergency laws by which Hitler
 governed

Germany...The Treaty Of Rome which brought the European Community into
 being

".was nurtured at Bilderberg meetings

 Atkinson is kind enough to present a list of those who attended the
 exclusive 1995 Bilderberg Conference on forced economic globalization and

 ;?guess who's name appears alongside Henry Kissinger and David Rockefeller
!none other than NY Times Foreign Affairs columnist, Thomas Friedman

 ,Today CFRer Daniel Pipes, decided to bail out his fellow CFR member
 who just happens to also be a Bilderberger, the distinguished journalist

 Thomas Friedman. Now keeping in mind that Pipes is a proud conspiracy
?debunker, how does he do it

 First he introduces his colleague, "Thomas Friedman may be the
 journalist who has the most influence on the way the outside world

 understands the Arab-Israel conflict." Maybe true, but now we learn how he
 views the issue; "His signature concept is applying a globalization theory

 to the conflict." Ooh, could he have picked that up at his Bilderberg/CFR
???meetings by some chance

 If Arabs and Israelis would concentrate on fulfilling the"
 imperatives of globalization, he argues, they would not only live better

 but also find themselves too busy making money to hate each other." This
 was not just Friedman's stupid idea but note, this is also Peres's New

 Middle East and isn't it a cosy coincidence that both Peres and Friedman
?were at Davos together this year

 It was this globalization concept of Peres and his partner in crime
 Yossi Beilin, that led them to handing the PLO 40,000 rifles and thus

http://www.debka.com/


1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 194/280

 

 turned both into accessories to mass murder. But Pipes forgives Friedman
 his role in Israel's bloodletting because, "Of late, Friedman has woken up

 to Middle Eastern realities." As if better late than never works out fine
.this time around

 But that's okay, too because, "To his credit, Friedman has candidly
 acknowledged his mystification...Sadder but wiser, Thomas Friedman is
 learning a deeper truth about the Middle East. This is one region where

".politics trumps economics

 And so we end on an upbeat note. The world's number one propagandizer
 against Israel is sorry. He was wrong all along. And thanks to his Lodge

 buddy Pipes, we're all going to thank him for changing his mind. Even those
 Jews mourning their dead will be grateful because Friedman has seen the

.light at last

 Back to Atkinson's Bilderberg list; what struck me was the paucity of
 Jewish Bilderberg members. The vast majority of members are from Northern
 Europe. There are undoubtedly Jews who have lost their moral compass and

 are plotting a world government based on the Nazi model but Friedman's
 about-face leads to the conclusion that others were invited as dupes, to

.promote an agenda they were too dim-witted to see through

 Which leads to a final question; when will Daniel Pipes get a brain
?and stop aiding his worst enemies
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The site is up and running: http://www.barrychamish.com

 FROM HOROCHOW TO SACRAMENTO
by Barry Chamish

It was early summer, 1975 and I was about to move to Israel. My zeide, grandfather, came over
to my parents' home to say goodbye to me. Since, for all I knew, I might never see him again, I

decided to make some inquiries that were long overdue. He never spoke of his family and as
far as anyone knew, our little family in the middle of Canada were the only Chamishes in the
world. I asked him if he knew of anyone else named Chamish. He said that 60 years ago, he

.heard that a cousin had made it to Baltimore
I dialed long distance information (give me Baltimore, MD) and asked if there was anyone

named Chamish in the directory. There were two entries, Benjamin and Donald. I assumed
there were no Donalds roaming the European shtetls and took Benjamin's number and called

.it
".He answered the phone. "Good evening sir. I'm calling from Canada

".Yes"
"?Do you know anyone named Shlomi Chamish"

".He was my cousin"
".Wait, I'll get him for you"

My grandfather took the receiver and immediately he began a smiling, spirited conversation in
Yiddish. For the first time in 60 years, he spoke with family from the Old Country. The rest of
my family was astounded. Why hadn't anyone been curious enough in all these years to ask

?him such a simple question
Within days, my grandfather was flying to Baltimore where a joyous reunion took place. My
father told me, "They toasted you for two days. Benjamin announced that you were the one

".Chamish who remembered what it is to be a Jew
And it was Benjamin who broke the big news. One of my grandfather's brothers, David, made it

to New York before the War. He had died but his two sons were living there. Suddenly, my
.father had two first cousins

My sister was living in New York at the time and I had already moved to Israel when she called
cousin Paul for the first time. He was not easy to persuade to meet. He was a trader and limited

partner at Bear Stearns and adopted the tough cynicism of Wall Street. However, he relented
and once he understood this wasn't some sort of scam to part money from him, was, like

everyone else, astounded. He later introduced my sister to his brother and their two kids, and
.she instantly had two new first cousins, once removed

When my sister got married in Ramat Gan, Paul flew in for the ceremony. We hit it off from the
first moment. He, like me, was single with a wild streak and we loved each other's company.

While serving in the IDF, I received an invitation to his niece Amy Chamish's wedding, and
requested a furlough to attend For the first of many times Paul put me up at his mid town

http://www.readme.biz/
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=edit&forum=gil&om=5150&omm=81
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=post&forum=gil&om=5150&omm=81
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=read_count&om=5150&forum=gil&viewmode=all
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=list&forum=gil
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?quote=not_empty&az=post&forum=gil&om=5150&omm=81
javascript:updatePropertyDisplay('81')
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcadmin.cgi?az=admin_board_manager&command=admin_remove_messages&forum=gil&thread_select=5150&selected=81
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=send_mesg&userid=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=user_profiles&user=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=add_buddy&user=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3&forum=gil
javascript:makeRemote('http://rotter.net/cgi-bin/forum/Lib/view_user_kartis.pl?user=%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5 %D7%A9%D7%97%D7%A3')
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=view_ip&forum=gil&om=5150&omm=82&name=%F4%E9%EC%E5%E1%E9%F5%20%F9%E7%F3
http://www.barrychamish.com/


1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 195/280

requested a furlough to attend. For the first of many times, Paul put me up at his mid-town
apartment. Meanwhile, my parents, brother, and Canadian cousin all flew in for the wedding.

.Two Canadian and American branches of the Chamish family were reunited after six decades
Shortly after arriving in Israel, I decided to investigate if there were relatives here as well. I

went to the Holocaust Museum in Jerusalem, Yad Vashem and asked the librarian to find me
any records of a family named Chamish. Efficiently, she brought me a folder with fifteen

.names. I photocopied the batch and studied the documents at home
The records were compiled voluntarily over the years. Survivors of the maelstrom filled out the

forms: name, spouse's name, approximate date of birth, occupation, number of children and
names: and where and when murdered. The names and addresses of those who had filled out

.the forms was at the bottom. These were the people I would try to contact
I stared at the names of all these people with my name and looked away from the names of the
death camps they were sent to. I mailed the forms to my father and requested that he gently go

over them with my grandfather. A letter arrived two weeks later, "Okay Columbo, your zeide
".found his brother. He, his wife Pearl and their two children were lost

Now it was time to do some leg work. For no other reason than the name seemed most likely, I
called Avraham Chamish in Rehovot. I arranged a time to meet when my grandfather would

accept a long distance call. My first impression of him was his resemblance to my grandfather
and this impression never stopped: all Chamish males had the same build and features. But
.alas, after a few moments on the phone with my grandfather, they knew no one in common

But I learned a lesson. This family was more spread out than I knew, and next time I would ask
the older members to make a list of EVERYONE they could recall and what their work was. And

that rule proved wise about six months later when I met Yaacov Chamish in his moshav near
.Rehovot

Yaacov took to me immediately and stated simply, "I'll believe we're family. You don't have to
prove it." But, short of DNA testing, I wanted an answer. I asked him to make a list of everyone

he remembered, and I asked my grandfather to do the same. The challenge was this: I had
found three branches of the family, all living within forty miles of each other, just south of Lvov.
Their towns were Horochow, where my branch originated, Stervich and Berestichko. And there

.seemed to be no interaction between the communities
The first exchange between Yaacov and my grandfather bore no fruit. Each went over his list of

the perished but not a name in common could be found. Yaacov put down the phone and
".announced, "Well, that's that. We don't know the same people

I pleaded for one last opportunity and asked he and my grandfather to squeeze the last names
from their memories. Yaacov made a list of just five names. One of them was Lazar Hirsch, a
butcher. My grandfather made a similar list. On it was a second cousin he vaguely recalled, a

 .butcher named Lazar Hirsch
 .And that's all it took to reunite the Horochow and Berestichko branches of the Chamish family

There was one other branch, they left for the Russian town of Kozin, and a strong branch
settled in Vineland, New Jersey. Over the years I have met the dispersed Chamishes and been

delighted by the success of just about every member. Gideon was the junior table tennis
champion of Israel, a career cut short by losing much of his hand in the Yom Kippur War. Leah

was the junior show jumping champion of California. Leanna is an actress whose genre is
.horror films. But two people stood out for me because they had inherited my soul

Rene Chamish, of the New Jersey branch, was a writer and a good one. She contributed to the
Jewish Press in New York and sent me a lovely piece about her memories of her father. She

.was a rarity in the Chamish world, an Orthodox Jew
And cousin Paul kept coming back to Israel. He couldn't stay away. He finally gave up his

handsome Wall Street salary to become Orthodox, finally settling with his new family in the Har
Nof neighborhood of Jerusalem. His journey began barely a decade before when I asked my

?grandfather this most obvious question: are we alone in this world
.We were not

But how much richer we would have been were it not for the Germans and the forces which
.promoted and funded Nazism

Back to Israel and I visited a family from the Horochow branch in Haifa. Sadly, the husband,
Mordechai had died in the army so no memories could be tapped. But he did leave a prize

.behind: a memorial book to the Jews of Horochow
There were once 80,000 Jews in Horochow. A few hundred, at most, survived the Holocaust.

And within were their pictures. Here is the Horochow Betar football team looking like winners,
there is the theatre group. Here are the community leaders, there are the rabbis. All dead and

.gone
Existing in our sickened world is a growing phenomenon called Holocaust denial. The

believers of this idiocy have reached the conclusion that all the Horochows of Europe weren't
wiped out. That the soccer teams are still on the pitch, the actors still reciting their lines, the

.community leaders still raising their funds and the rabbis still studying their tracts
It's time someone put an end to their delusions, as much for their own dignity as those they

.claim weren't slaughtered by the millions

**

And it was my very reluctant decision to accept an invitation to speak at a conference of such
deniers in Sacramento, that is causing me my current aggravation. One Daniel Pipes spread

the accusation over the internet that he has the proof needed to end "the Chamish cult." Since
I am going to the conference, he reasoned, therefore I am a Holocaust denier. Without checking

.the facts, Pipes issued a blood libel against me
I immediately contacted my attorney and received some solid advice. Pipes in arriving for the

Jerusalem Conference, sponsored by Arutz Sheva, beginning mid-March for three days. He
would slap him with a defamation of character suit and Pipes' passport would be confiscated

unless he left a deposit with the court proving his intention to return for the trial. I could make
.his trip extremely uncomfortable and it wouldn't cost much to do it

However, I think there may be a better way to expose this fraud. Pipes is speaking at a
conference sponsored by Arutz Sheva, the Jewish Voice of Judea, Samaria and Gaza. Or in the

common parlance of the media, the settlers have organized a conference aimed at preserving
their community against a world determined to see Israel weakened then removed, quite likely

.with another Holocaust
A "peace" process and "Roadmap" prepared by a New York think tank, the Council On Foreign

Relations (CFR) is in fact, a carefully concocted recipe for massacre. A thousand new Jewish
.graves have been dug over the past three years but this isn''t nearly fast enough for the CFR

The CFR is the most anti-Israeli organization in America and Daniel Pipes is a proud member of
this august gang of hoodlums. They sponsor his think tank and they pay for his magazine. In
return, he touts an anti-Islamic line that the CFR finds useful in its current military expansion.

For this reason, right wing Jews think he is an ally. And they are so wrong. He will tow the CFR
:line in the end and sometimes he lets it slip. This little item appeared on Ric Shulman's site
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:ARABS & ISRAEL 7979 4/17/02

Pipes Reveals True Colors
:Enemies Within, Enemies Without <<<< section 4/17/02 ARABS & ISRAEL 7979

.CNBC interviewed Daniel Pipes and Newsweek columnist Fareed Zakaria"

.Daniel Pipes revealed that he supports eventual Arab statehood in Judea, Samaria, and Gaza

.That makes him a short-term friend and long term enemy of Israel

Before Pipes arrives for his settler jamboree in Jerusalem, write him and ask him one question:
Do you believe there should be a Palestinian state in Judea, Samaria and Gaza? Yes or no.

Don't let him obfuscate the issue with an answer like, "The conditions aren't right for a
.Palestinian state." Just, yes or no

You will quickly discover what a lying hypocrite he is and how you've been fooled. His address
:is

Meqmef@aol.com

More because of the behavior of the organizers of this deniers convention than anything else, I
decided to back out of attending. And Pipes took credit for this decision in his next blog. I

don't like being cowed that way but the Pipes slander gave me a bitter taste of what I could
.look forward to if I did show up at this gathering of the deluded and dangerous

Yesterday, I received two letters from an organizer, who believe it or not, has many good
qualities, asking me to rescind my decision and arrive. I didn't answer them. I just couldn't

.make up my mind
Last night I visited the Elozory family in Har Nof, Mr., Mrs. and son. It was the observation by

".Mrs. that turned the tide. She said, "You'll lose everything you built up in America
Now what do I have to lose in America? For the past eight years I had gathered indisputable

evidence that Yigal Amir could not have murdered Yitzhak Rabin. The evidence is
overwhelming and the case is airtight. And this is well known in Israel where polls show that

about half the country and over 75% of the religious and right, believe Rabin was murdered in
.an internal coup

The reaction of American Jews has been one of complete neglect. The leadership of these
Jews has taken extreme pain to hide the facts from their public and when rumors leak out, the

.handiest way to contain them is to revile me
And nothing is going to change. American Jews will continue to accept outright fabrications as

the true state of Israeli affairs and their CFR leaders including Bronfman, Lauder, Seigman, et
al, like the leaders of the 30s and 40s, are guiding these Jews into supporting the end of Israeli

.Jewry
What the heck; I'm going to the conference. The worst that could happen is my name becomes

.recognizable to American Jews and maybe later, my message
But I shouldn't be alone. Who appointed me the sole voice of Jewish reason and guts? I have

many readers in the Sacramento area, four have already invited me to stay with them. One
rabbi informed me that he is presenting a lecture by a Holocaust survivor to offset the deniers.

It's time these Jews stood up for themselves and joined me at the deniers gala farce and
.maybe help put an end to the threat

end

And, as always, you can order my English books, Who Murdered Yitzhak Rabin, Israel
Betrayed, The Last Days Of Israel and Save Israel! by writing me at chamish@netvision.net.il

מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד              תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)
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UNDER ATTACK FROM THE RIGHT by Barry Chamish

The past few weeks have seen a concerted attack against me from the Jewish Right. It is a planned campaign with a snowball effect. Here are
:the four forces which entered the fray

Kach .1

Originally an honest movement of Jewish self-defence established by Rabbi Meir Kahane, it became so infiltrated and manipulated that the
 .Rabbi's son Binyamin founded a counter movement called Kahane Chai which remains, as far as I can tell, untainted

Kach's major complaint against me is that I have done a pretty thorough job of proving that Baruch Goldstein was framed and did not commit
the Hebron massacre of February, 1994. Kach wants Goldstein to be remembered as a mass-murdering hero. And that suits the "peace"
camp and the Shabak's Jewish Department just fine. When called upon, this serves the noble task of painting all settlers as bloodthirsty

 .savages
Kach is very proud of a book called Baruch HaGever, (Baruch The Hero), which portrays Goldstein as a vigilante who shot first to prevent a

massacre of Hebron's Jews by the Arabs. Within this book is a touching section written by Shabak inciter Avishai Raviv. You can be darn
 .sure that if this book did not have Shabak sanction, he would have never been permitted inclusion in it

And I am hardly alone in my suspicions that the massacre was a covert operation aimed at removing the Jews from Hebron. Have a look at
:the following two works
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http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=post&forum=gil&om=5150&omm=82
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=read_count&om=5150&forum=gil&viewmode=all
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=list&forum=gil
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?quote=not_empty&az=post&forum=gil&om=5150&omm=82
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 ?DID OR DID NOT DR. BARUCH GOLDSTEIN MASSACRE 29 ARABS
 by Rabbi Dr. Chaim Simons © Copyright. Chaim Simons, 2003

http://www.geocities.com/chaimsimons/baruchgoldstein

http://www.israelnationalnews.com/article.php3?id=3408

The Free Pollard Organization .2

If Esther Pollard wasn't planted to guarantee Jonathan Pollard's eternal incarceration, then she needs serious help. Anyone who dares to
work individually on Jonathan Pollard's behalf suffers the wrath of her venom, followed by a wave of legal threats. My sin was digging into

the Pollard affair without her approval. But I am not alone. Anyone who goes near Pollard travesty suffers the same fate. The latest victim is a
:renowned filmmaker

 :Hi Barry
 Without getting into it, who besides Esther Pollard calls the shots? An Emmy

 award film producer has been able to get the History Channel to accept a
 ... documentary on Jonathan Pollard. The producer contacted Rabbi

 going through appropriate channels) and then he obviously spoke to Esther)
 Pollard, at which time a flood of heavy duty, don't you dare and lawyer

 letters came to the producer. The aim of the producer is to do this documentary in the
.hopes that it will blow open the coverup

"The "Intellectuals .3

There are a couple of minor-league shmendriks like one Gabby Goldwater and an economics teacher from Haifa who are obsessed with me.
They do internet searches and contact any site I appear on, slandering me. Another trick they use is is to contact any newsgroup or list I

contribute to, offering to join it if my writing is removed. These nobodies are supplied with the "dirt" on me by a much bigger fish; one Daniel
Pipes. It is he who intervenes at serious levels. Recently, an influential Beverly Hills figure, made an attempt to convince Fox-TV to do a

:feature on my Rabin revelations. One on-air personality, Rita Cosby was interested. But Pipes got to her, as the following letter explains

 Mr. Winkler told me that Fox TV just called him back"
 saying they support Pipes, and since Pipes says you
 are a bad guy, in addition to you having a name as a
 conspiratist', they don't want to make a show with"

".you

My very reluctant decision to accept an invitation to confront Holocaust deniers at an upcoming convention in Sacramento spurred Pipes to
"make the following comment on his web site

 Highlights from the Pipes Archive
Barry Chamish, Holocaust Revisionist? Anyone who troubles to read my review of The Last Days of Israel, a 2001 book by Barry Chamish,
will be aware of my contempt for this work. In the review I call Chamish "Israel's foremost conspiracy theorist," disparage his oeuvre as a

"barely edited rant with an alarmist title published by an obscure provincial press," fault his "overheated prose, his overstuffed account, and
".his overgenerous estimate of himself standing at the crux of history," and conclude by finding the book full of "mad-house digressions

Chamish being no shrinking violet, he returns the compliments, mostly by accusing me of being a member of the dread Council on Foreign
.(Relations (true enough) which he and other bright lights believe runs the world (sure

Pipes will be speaking at a major conference organized by the voice of the Jews of Judea, Samaria and Gaza, Arutz Sheva, in Jerusalem
beginning April 15. To prove what a hypocrite they will be entertaining, I asked my readers to write him asking his real opinion of the issues

:so important to the audience he will be facing. A few did

,Dear Mr. Pipes"

 Do you believe there should be a Palestinian state in Judea, Samaria and
 Gaza? Yes or no. Please don't obfuscate the issue with an answer like, "The

.conditions aren't right for a Palestinian state." Just your answer, yes or no

".Awaiting your reply in Jerusalem

:The following two replies from Pipes were relayed to me

" .I believe there should be zero discussion of this topic until the Pal'ns accept Israel. I have written very many times explaining this in full"

:Dr. Pipes

I happen to believe that the creation of a so-called Palestinian state in Yehuda, Shomron and Gaza is about the worst thing that could"
".happen to the Jewish People at this moment in history

In short, Pipes supports the CFR line, meaning he backs a Palestinian state in Judea, Samaria and Gaza as soon as the PA recognizes Israel.
?And when that day comes, what is his plan

Once the Palestinians do fully, irrevocably, in deed as well as in word, accept the existence of a Jewish state, all sorts of possibilities for
 .ending the conflict open up

Adjusted borders: As Sharon himself recently suggested, the “triangle” area in northern Israel, with its large Arab population, might be up ·
.for trading

.Palestinian sovereignty: Once Palestinians truly accept the Zionist presence, then Jews in the territories could live under Palestinian rule ·

There you have the Pipes' plan. You either get the area of Wadi Jara given to the PLO, effectively cutting the coast from the lower Galilee, or
 .the settlers enjoying life under PLO rule. You can be sure that'll be fun for them

 Remarkably, those who invited him to speak in Jerusalem, apparently have no idea what he's got in
 .store for their lives

:I'm not the only one who suspects Pipes' motives

,Dear Barry

Please see http://www.amislam.com/pipes.htm

.Please consider bringing this to the attention of your readers

.Perhaps it will help in your battle to expose Pipes for the fraud that he is

http://www.geocities.com/chaimsimons/baruchgoldstein
http://www.israelnationalnews.com/article.php3?id=3408
http://www.amislam.com/pipes.htm
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British Israel .4

I saved this group for last since they appear to be marginal. The British Israelites believe the British are a lost Israelite tribe and are ticked at
me for pointing out such uncomfortable facts like the British founded a Jewish Home in Israel, reneged on most of the agreement and then

:banned immigration when millions of lives could have been saved. So angry are they, that they hint I must be a Nazi. Look at this slander

 Barry Chamish does not speak the truth on many points. He made unfounded"
 wicked allegations about Rav Kook and other good people. He is anti-British

 and in my opinion (despite being Jewish and living in Israel and having
 provided some service

 in the field of information) a de facto anti-Semite and a friend of those
 representing the forces of darkness. He says horrible things about

 basically good people who are not in a position to defend themselves. He is
 in fact a de facto agent of negative elements

 .in the establishment
 It was not for nothing that a few years ago that the leading pro-Nazi

 magazine in the USA published an interview
".with Barry

I never was interviewed by any pro-Nazi magazine, but I did a search of 750 Google and Yahoo sites where I appear. There was a collection of
 .Jewish, Christian and political sites but no such pro-Nazi magazine. But this is the latest line since I agreed to fly to Sacramento

What the Right don't seem to understand is that, while I will never support any political movement, Left or Right, ever again, I am supporting
their agenda because I discovered the Oslo "peace" roadmap, was concocted by the most murderous and amoral crooks ever conceived and

 .they happen to be running the planet into the ground
The strategy is to divide the opposition and I appear to be gaining ground as a threat to the plans of the "peacemakers." Sowing dissension

is a subtle business and nowhere so important as in the case of the Rabin assassination. This is the key to saving Israel because we have all
 .the evidence needed to remove the governing criminals from our midst with one honest trial

And we had that trial in the palm of our hands. A few years ago Yediot Ahronot committed a deep defamation of the characters of several
respected academics and one surgeon, who went on public record as believers that Amir was not the murderer of Rabin and that he was

actually assassinated in an internal coup. This was the opening we all had waited for and Yediot Ahronot was sued on their behalf by Nitzana
:Darshan-Leitner. The suit has gone nowhere and one reader knows why

 ..........Look what I found
Did you know that your favorite ex lawyer Nitsana Darshan-Leitner, Esq has her own AMUTA called Shurat HaDin and she is running a

seminar for overseas guests and is having briefings with the Mossad and Shin Bet? Welcome greeting by Deputy Prime Minister, Ehud
Olmert. Supreme Court Chief Justice, Professor Aharon Barak: , Finance Minister, Benjamin Netanyahu. , will have lectures in the most

 .sensitive military base in Israel .... Insiders’ tour of the IDF Headquarter in Tel Aviv, HaKiria
 .”Briefing by Defense Minister’s senior adviser, Gen. Amos Gilad: “Israel’s response and preparedness in a hostile Middle East ·

 .”Briefing by Head of Israel’s Air Force, Gen. Dan Halutz: “Israel’s right to preventive self defense ·
 ....My friend , it just goes on and on

????Now if this doesn't show a cozy relationship with the entire government, military and intelligence top guys...then what does

How right the correspondent is. The lawyer who hobnobs with the heads of government and the Shabak is not going to work to have the very
 .people she prefers implicated in the Rabin murder and its subsequent coverup

And that's how the system works. Dissension is being planted from within the Right, by the very "leaders" the Right has been manipulated
into believing are their advocates. I'm exposing the game, so I have to be removed through slander. The strategy is working on the weak-

 .minded and willed but my message is just too strong and truthful to be entirely dismissed
While searching the net for my salacious magazine interview, I was astonished by a strange honor. Media Monitors, a highly influential but
pro-Arab news organization, held a poll of the top 100 peacemakers in the world today. While acknowledging that I am not quite pro-Arab, I

:made the list just before Jacques Chirac

http://palestine.indymedia.org/news/2004/01/129894.php

:And here is a real report on me based on an interview

http://www.canadiangrassroots.ca/sections.php?op=printpage&artid=1582

Now speaking of influence, have Pipes or any of the other slanderers had a book that made the top of the Israeli bestsellers lists? Well, I
have. And it has been only one week since my site http://www.barrychamish has been securely up. The last time I looked there were 6300

visitors and a whole lot of requests to link with the site: Here are just some of the political and Christian sites which have linked up in the
:past week

 <http://www.2near.com/edge/editorials/pretend.html>
 www.lazarusunbound.com

 http://4truthseekers.com/treeoflife
 www.tnimc.org

 http://www.truthbeknown.com
 http://www.newnation.org

 http://www.cephasministry.com/index2.html
www.moneyfiles.org/profreedom02.html

.The attacks against me are mere pinpricks. They hurt but do not fell. The message is too strong for that

end

Sabbatean Updates

:The Sabbatean issue is growing. From my brilliant readers

 ,Barry
In the mid-nineties I had a rare opportunity of translating from German to Hebrew a seventeenth century's personal diary. That personal

document had been handed down through generations within a German Jewish family pertaining to the aristocracy of the Jewish community
in Germany. The descendents of the lady, who wrote the diary sometime between 1630-1680, were Israelis who did not speak German and

 .were curious to read the translation of the diary
During the translation I was deeply moved by the vivid impressions written by that Jewish lady. I felt like listening to an interlocutor across a

time gap of about 350 years. The most striking impression imparted from the diary was the depth, extent and richness of the Jewish life in
Germany, as described in that personal diary. The names of family members, friends, acquaintances, community characters and dignitaries

sounded unmistakably Jewish and reminiscent of the familiar Jewish names which were so common in the Jewish Shtetls of Eastern Europe.
Jewish folklore, tradition and observance was conveyed from every word, sentence and paragraph of the manuscript, which unequivocally

 .reflected the profound Jewish faith of that generation even among the aristocracy of the German Jewry
That precious diary visualizes Jewish life in the seventeenth century Germany, a century prior to Jacob Frank. Two centuries later, a century

following Frank, the German Jewry metamorphosized and got Germanized beyond recognition. I must admit that the diary moved me to
tears. I was the translator but also a witness to thriving Jewish life blessed with virtuousness, sincerity and faith, all gone with the wind.

http://palestine.indymedia.org/news/2004/01/129894.php
http://www.canadiangrassroots.ca/sections.php?op=printpage&artid=1582
http://www.barrychamish/
http://www.2near.com/edge/editorials/pretend.html
http://www.lazarusunbound.com/
http://4truthseekers.com/treeoflife
http://www.tnimc.org/
http://www.truthbeknown.com/
http://www.newnation.org/
http://www.cephasministry.com/index2.html
http://www.moneyfiles.org/profreedom02.html
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.Post-Frankism Jewry in Germany could have never regained its spiritual resources until its destruction

There is more to Sharon's Gaza pullout than meets the eye. Natan of Gaza was Shabtai Tzvi's Shaul of Tarsus. He spread the word. And on
his advice, on June 18, 1666, Shabtai Tzvi declared that he was the messiah of the Jews IN GAZA. Gaza, to the Sabbateans is Jerusalem and

 .the pullout will fulfill a Sabbatean dream of Israel's destruction. It will open a new Egyptian front in the final war against true Judaism
Last week was Purim and almost all the young girls of secular Israel were costumed as hookers. Even my daughter wore the black net
 ".stockings and mini mini-skirt. I asked her what she thought she was dressed as and she replied, "A freak. Everyone is going as one

How right she was. My city looked like a red light district this Purim. A reader observed the phenomenon and noted that Purim was the chief
Sabbatean holiday. On that day they conducted their annual mate-swapping orgy. He wrote that the Sabbateans had perverted the festival

.and it must revert to its intended form. If not, more drastic measures should be considered

Judaism should purge Purim from the Jewish calender.I think I am going to start a campaign against this horrible holiday. It causes terrible"
damage. It has no theological meaning- yet takes on theological practices. The whole idea of getting drunk on Purim sounds like a vestige of

".the Sabbateans

Two readers discovered links to John Kerry's Sabbatean lineage. Some readers noted that names beginning with Frank, were in honor of
.Jacob Frank. I'm a Frankel on my mother's side and we sure didn't revere Jacob Frank. Maybe Kerry is a relative. He's a Frankel too

http://www.reuters.com/locales/newsArticle.jsp;:4049176a:72a85e97a65cefc?type=worldNews&locale=en_IN&storyID=4506083

 Royal genes may win Kerry the White House
The 60-year-old can trace his roots back to the first Massachusetts governor, John Winthrop, to every great family in Boston and to a host of

 .royals in Europe
Kerry can almost certainly be traced back to King James I and to the bloodlines straight through the Windsor and Hanover families,""

 .Brooks-Baker said
James I, the son of Mary, Queen of Scots, ruled England from 1603-1625 and is best remembered for commissioning a new translation of the

 .Bible
Much of Kerry's royal heritage comes through his mother's side. Kerry, a Catholic, recently learned that his paternal grandfather was an

 .ethnic German Jew born in a former mining town near the Polish border
A mountainside Swiss boarding school, popular with Habsburgs, Rothschilds, Spanish princes and other European nobility, has dusted off

.its files to reveal an 11-year-old Kerry was top of his class when he spent a year there half a century ago

 SILESIAN- JEWISH ROOTS OF JOHN KERRY FAMILY
 .I have read several articles and reports about John Kerry ancestors. They are inaccurate and incomplete. Here is my opinion

John Kerry’s great-grandmother comes from the Jewish family Fraenkel. Fraenkels, together with another Jewish family Pinkus built
.industrial plant in the Prussian (Silesian) Neustadt (Prudnik)- the small city in Upper Silesia (Oberschlesien), that now belongs to Poland

http://www.kheper.net/topics/Kabbalah/Jacob_Frank.htm

:Links of interest

http://www.secumag.de/English_security/Articles/Motorcycle_executive_protectio/Rabin_assassination_bodyguard/hauptteil_rabin_assassination_bodyguard.html

http://www.lemetropolecafe.com/img2003/DoyleInterview1203.pdf

www.americasoldout.com

Last month Sharon appointed a pro-PLO priest named Irenios as Greek Orthodox Patriarch of Israel. So anti-semitic is this priest that the
Supreme Court overturned his appointment. Then why did Sharon stick his neck out for him? It's all real estate. Irenios is a real estate crook.

:Haaretz reminds us of a scam in the Galilee that he was questioned about

 The police is remaining mum on the issue, except to"
 say it is handling the complaint. The court system

 ,says that the case is in the hands of the police
 and the judge was not aware of the police examination'

.until the question was raised' by Ha'aretz

 According to the complaint, the lawyer-turned-judge"
 represented a group calling itself the Greek

 Orthodox Council, which received permission from Greek
 Orthodox patriarch Metropolitan Irenios I, to develop the

" .land as a tourist and pilgrim center

Sharon's son Gilad is now being questioned for taking a bribe from a real estate developer named David Appel to use his father's influence
with the Greek government to purchase land on a Greek island to be used for building a resort. Now we discover that the island land was

.owned by the Greek Orthodox Church and that is who Sharon had the influence with

The same Greek Orthodox Church also owns the land where the Knesset sits, as well as the surrounding tracts. And look what Sharon is
::going to be building on it! My readers are so smart

 ?On Church land? Is this another Masonite project
 ISRAEL'S BLUE-WHITE HOUSE .7

 Israel will have its own White House - to be called, perhaps, a
 Blue-White House, based on the colors of Israel's flag. Yediot

 Acharonot reports today that a new complex will be built to house the
 Prime Minister's Office and Residence, covered entirely by reinforced

 .glass
 The new structure will be built in the government neighborhood in

 Jerusalem, where the Knesset, Supreme Court, Bank of Israel and many
 government offices currently stand. Construction is scheduled to

.begin this year or next, and be completed by 2009

 ,Dear Barry
 ...Look at this

 The new building will have a roof in the shape of a"
 giant triangular tent, with the words "Bring Me Under

 Your Wings" engraved upon it. Ellipse-shaped, the
 ,structure will include the Prime Minister's Office

 resting rooms for the ministers, a plaza for public
 ceremonies, a large greeting room, a press center, a

 cafeteria and exercise room for employees, a kitchen
 .on each floor, and underground parking for 200 cars
 In addition, the Prime Minister's Residence will have

 ".five bedrooms, guest rooms and a private yard
 Have you seen any pictures of the design. The Supreme

http://www.reuters.com/locales/newsArticle.jsp;:4049176a:72a85e97a65cefc?type=worldNews&locale=en_IN&storyID=4506083
http://www.kheper.net/topics/Kabbalah/Jacob_Frank.htm
http://www.secumag.de/English_security/Articles/Motorcycle_executive_protectio/Rabin_assassination_bodyguard/hauptteil_rabin_assassination_bodyguard.html
http://www.lemetropolecafe.com/img2003/DoyleInterview1203.pdf
http://www.americasoldout.com/
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y y p g p
 Court is full of Masonic symbols. I wonder if the
 triangle of the roof of the pm's office will have a

.masonic eye gazing out at us

:Here are my tour dates

 Sacramento April 24, 25
 Berkeley - April 26

 Reno - April 28
 Denver - May 1

Toronto - May4-6

.And I will be in Miami helping to make a film from May 8. If anyone in the Miami areas wishes to book me, write soon

As always, you can order my English books, Who Murdered Yitzhak Rabin, Israel Betrayed, The Last Days Of Israel and Save Israel! by
writing me at chamish@netvision.net.il

Finally, the Sacramento appearance is getting more attention than I necessarily want. Note two responses from leaders of the Holocaust
research community, followed by my readers' viewpoints. I conclude with another contribution about how real the Holocaust was. I was

:genuinely moved by testimony sent by a talented reader, Tzipporah Pearlman. Just open the attachment for powerful evidence

.Mr. Chamish, you are going to experience an exercise in pure futility

 The audience there will be Holocaust deniers and neo-Nazis. So will the majority
 of the people on the dais. You will convince no one of the truth. You will

 instead be made a laughingstock in front of a room full of people that would
 probably put a bullet in your head given the opportunity, because you have

.committed the dual sin (in their heads) of being a Jew *and* an Israeli

 .Please be aware that you are also taking on substantial risk to your person
 ,These people are extremists, and many of them have ties to violent extremists

.skinheads, neo-Nazis, etc

.My advice is for you not to go

 Andrew Mathis

Holocaust History Project

 ,Dear Mr. Chamish
 You are either remarkably naive, or you have messianic

 powers. How can you be convinced that nothing you can
 say will sway these people whose only interest is to finish

 .off what Hitler began
 .You are not turning to us for advice. Quite the contary

 You are telling us some cock & bull story about a
 supposedly "unique perspective" that will magically

 transform people with an endemic and uncurable Jew
 hatred into gentle sheep. No, I'm afraid not. If you
 want some good advice, perhaps you should turn

 .to G-d
 The only thing that you will accomplish by turning
 up at that meeting will be to reinforce their hatred
 and loathing of the Jews all the time that they will

 .ridicule you and your people
 .The road to Hell, sir, is paved with good intentions

Harry W. Mazal OBE

Dear Barry, I just read some of your reports and how you stood up to anti-Semites publicly, etc., and I say GO FOR IT! What CHUTZPAH! I like
brave, bold and gutsy people like YOU. True MISHPOCAH! True sons of Abraham with Ha'Shem inspired holy courage, like the KADOSH

!HA'SHEM kind. Good for YOU

Sacramento is a place where you can put things straight. You can expose lies for what they are, and you can show people what the truth is all
 .about - in many different ways

On the other hand I can also understand your reluctance to attend such a convention. Exposing oneself to harassment is no fun what so
 .ever

”.A wise person once said: “You cannot be intimidated unless you allow yourself to be intimidated

 Good luck in the conference. I hope you can at least open some of (1
 their minds to THINK that yes, maybe humanity is capable of the mass

 "atrocity we so neatly term the Holocaust, and that yes, "civilized
.people can act like the animals they are when shoved against a wall

,Dear Barry

.Please go to the Holocaust Deniers Conference

.You are one of the few people they may listen to

.It is important that you go and speak to them, while the closing Gates of Repentance are still open

.Perhaps you may influence some of them to repent while they still have time to do so

Please don't pay attention or even respond to Daniel Pipes, who only destroys himself with his foolish accusations against you. He only has
.the power to make you dance like a Mexican Jumping Bean if you give him that power. Don't

mailto:chamish@netvision.net.il
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WHY THE MADRID BOMBINGS by Barry Chamish

Many of the following concepts will be unfamiliar to those who have not been following my)
research steadily. It is the author's contention that Spain is playing a central, though covert,

role in Middle East diplomacy, believing it has a God-given, if Medieval, right to rule Israel and
especially Jerusalem. Its Jesuit King, Juan Carlos, owns the title, Protector Of The Holy Places

Of Jerusalem, and he takes the responsibility seriously, as do his superiors in Rome. For an
(overview of the hidden role of Spain, visit http://www.barrychamish.com

 The Spanish people are clamoring to know who was responsible for the March '04
bombings which killed over 200 of their people. They will not receive a true answer. They will

be told Al Qaida did the deed in retaliation for Spain's support of the Iraq invasion and will
.display some Moslem bombers as proof

The more conspiratorial analyses places the blame on the Bush/Blair New World Order gang
 who fomented another atrocity to justify their war on terror and give a boost

to its flagging popularity. All such proponents point to the conveniently found van with the
Koranic audiotape beside the unignited bombs as a set-up, like the 9-11 van with the Koran and

.767 flight manual found in Boston
 ,The Spanish government lied to its people, claiming ETA, the Basque separatists

 ,were the main suspects and were thrown out of power in national elections a few days later
.which seemed to be a motive for the outrage in the first place

The lie was formulated to keep the public off the real trail of the bombings, which leads to
Spain's secret role in the Middle East, as well as its goal of eliminating Israel by shoving a

suicidal "peace" process down its throat. The leaders of the Middle East know Spain controls
.their fate, and that all diplomatic roads pass through Madrid

But the rest of humanity remains ignorant of Spain's covert power. Let us try and clear the fog
with the events that led to the slaughter in Madrid as seen through the media. My commentary

.** will begin and end with two stars

We begin the journey that led to the bombings on Aug. 18 '03. On that day, the PA prime
minister Abbas, and his foreign minister Shaat, announced they would be visiting Damascus

on September 8. The announcement was made as Spain's Foreign Minister is in Damascus
.announcing that his king will be visiting Syria that autumn

.So, the story begins as the PA, Syria and King Juan Carlos plot to coordinate diplomacy

 http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/030818/2003081807.html
Abbas to meet with al-Assad in Syria in September

 Syria-Palestine, Politics, 8/18/2003
Palestinian foreign affairs minister Nabil Shaath said that the Palestinian prime minister

.Mahmoud Abbas will visit Damascus in September

Shaath explained following his talks with the Syrian foreign minister Farouk al-Shara in
Damascus that the Palestinian leadership wants to deepen consultation and coordination with

.each of Syria and Lebanon concerning the peace process in the region

The Palestinian minister said that Abbas will meet during the forthcoming visit with President
 Bashar al-Assad. http://www.middle-east-online.com/english/syria/?id=6468

Spain's King to visit Syria

Spain's economy minister announces King Juan Carlos, Queen Sofia are to visit Syria in
.autumn

DAMASCUS - King Juan Carlos and Queen Sofia of Spain are to visit Syria in the autumn,
 .Spanish Economy Minister Rodrigo Rato said here Monday

Rato told a news conference that he had informed Syrian President Bashar al-Assad of the
 .visit

Assad and his wife Asma paid an official visit to Spain in May 2001 - the couple's first to a
 .Western country after Assad took power in July 2000

Rato, who arrived in Damascus Sunday night, said his own visit also aimed to "strengthen
economic relations" between the two countries, particularly in the tourism, transport and

 .industry sectors
He said Spain supports Syria "economically and politically", adding that Damascus is

 .important in the quest for peace in the Middle East
Spain also supports talks to broker a partnership agreement between Syria and the European

 .Union, the minister said
.A Syrian-Spanish accord giving Damascus five million dollars was signed Monday, Rato added

Now why would Spain commit itself to pushing for a Syrian partnership agreement with the **
EU? What could Syria offer the EU but some canned dates and its fine human rights record?

Note the $5 million bribe to Assad and ask what was behind it. The PA's prime minister lands in
** .Damascus on September 8 and look at the reaction on September 9

 ....Article
 http://www.scoop.co.nz/mason/stories/WO0309/S00113.htm

Powell, Palacio Discuss Middle East, Iraq, UN

Tuesday, 9 September 2003, 9:34 pm
Press Release: US State Department

http://english.daralhayat.com/world_news/09-2003/20030913-20030913-9a701d2b-c0a8-01ed-0036-
 3068473ecbbf/story.html
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We (the Spanish government) have always said that Arafat has been part of the solution".....
 .and the decision by the Israeli government (to expel him) is a big mistake," she told reporters

Palacio spoke at a joint press conference with Syrian counterpart Farouk al-Sharaa after...
 .arriving in Damascus on the first leg of a three-nation tour, which includes Iraq and Kuwait

 .Palacio said her talks with al-Sharaa focused on Israel's threat to expel Arafat, plus Iraq...
She said Syria and Spain shared some basic principles, including the role some regional...

players could have in Iraq's reconstruction and returning that country to its rightful place in the
 .international community

Al-Sharaa said Syria and Spain have identical views on Iraq, including the maintenance of its
".integrity and "getting rid of the foreign occupation as soon as possible

He said both states also believed in the formation of a legitimate Iraqi government elected by
.Iraqi people

The PA prime minister has just left and a day later Spain's Foreign Minister announced that **
he will be meeting with Colin Powell of the Council On Foreign Relations (CFR). And where was
the announcement made but in Damascus? But look what else is in the Spanish FM's repartee.
First comes the defence of Arafat against Israeli threats to expel him for his direction of terror

against their country. Then come what have to be huge lies. Do Spain and Syria really hold
"identical views" on Iraq? Is Spain really in favor of "getting rid of the foreign occupation" or

?its American and British partners, in Iraq
?Or was Spain threatened by Syria with terrifying violence

When Palacio met Powell did he pass on the message that if American troops don't get out of
Iraq, Syria would pulverize us at home? He most certainly did, but since the troops are still

 .there, Powell obviously didn't pay heed, or care
.However, Powell and his CFR backers must have given Spain still another assignment...Libya

**

 http://famulus.msnbc.com/FamulusIntl/reuters09-17-131342.asp?reg=MIDEAST
 Spanish PM makes historic Libya visit

A Spanish government source said Aznar's ground-breaking trip was aimed at helping bring
 .Libya back into the international fold

Spain would like to see Libya play a bigger role in the partnership between the 15-nation
European Union and 12 Mediterranean countries. Libya has observer status in the grouping at

.present

And now we know who was behind Libya renouncing its weapons of mass destruction. Little **
old Spain must have carried one nasty message to persuade Libya to return to the fold. And in

.the process, Spain must have angered not a few of Libya's terrorist allies
Now we step forward to October 4 when Maxim's Restaurant was bombed in Haifa, killing 22,

including members of one of Israel's most prestigious military families. Israel reacts by
.bombing empty warehouses in Syria

But note Syria's reaction to the futile attack on its soil. It threatens to re-open the MADRID
conference of 1991, a very peculiar threat indeed and one which must have meant something

.to those in the know in Israel
Spain, apparently got the message, condemned Israel's attack and stepped up Juan Carlos'

** .visit to Damascus

http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/347908.html

Syria vows military response if Israeli attacks continue

 Last paragraph
 Asked if that meant militarily, he said: "By all

 means. If Israel continues to attack us and
 continues its aggression of course we shall

 react to the attacks in spite of the fact that
 we are fighting for peace and wish to reopen

".the (1991) Madrid (peace) conference

 http://www.middle-east-online.com/english/?id=7460
 Spanish king meets Syrian leader in Damascus

Madrid condemned Israel's raid on a suspected militant Palestinian training camp near....
Damascus on October 5 - the first such attack in 30 years and one which Washington regarded

 .as self-defence
The English-language government daily, Syria Times, hailed the royal visit as "an important

event" that will "rectify the holes in the relations between the Arabs and the West" and "play a
 ."significant role in the dialogue between Islam and Christianity

Talks will redress the "many misunderstanding in the West about Syria's attitudes towards Iraq
 .and Palestinian resistance," the paper added

Spanish diplomats say the trip is intended to foster "intensified political dialogue" between
 .Damascus, Madrid and the European Union

For the past six years, Syria has been negotiating a partnership accord with Brussels due to be
.signed at the end of 2003, after Assad ordered discussions to be stepped up a gear

http://www.europedaily.com/p/0f/553df16bb687.html?id=16bc11b

http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/031017/2003101701.html
king of Spain to visit Syria

 Syria-Spain, Politics, 10/17/2003
At the invitation of President Bashar al-Assad and his Wife, King Juan Carlos and Queen Sofia

.of Spain pay an official visit to Syria during the period from 19 to 23 of the current month

And now Juan Carlos is in Damascus and the fun begins. We have already observed that the **
Syrians are doing their best to drive a wedge between Spain and America, or more precisely,

.the CFR
Now observe the machinations. While Juan Carlos is in Damascus, Yossi Beilin is in Geneva
formulating an alternative diplomacy which gives the Arabs all they want. Once the ink is on

the paper, Beilin flies to Washington to meet with Powell. A concerted effort is being made to
.appease the Arabs at the cost of Israel's basic security

However,,Spain offers Syria the ultimate appeasement; a renewed Syrian empire if it behaves
** .itself

al-Assad visits Spain to inaugurate the role of the Umayyads with KJC and other.....
officials.....two days later PJP visits Syria to visit the Umayyad Temple and call for inter-faith

http://famulus.msnbc.com/FamulusIntl/reuters09-17-131342.asp?reg=MIDEAST
http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/347908.html
http://www.middle-east-online.com/english/?id=7460
http://www.europedaily.com/p/0f/553df16bb687.html?id=16bc11b
http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/031017/2003101701.html
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dialogue. Interesting the way visits go.......KJC visits Spain Oct. 19 just after the Geneva
 .Accord is announced but just before it is signed in Geneva on Nov. 4th

http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/010504/2001050413.html

-(Damascus 18-10 (SANA

President Bashar al-Assad, in a speech opening the Fair of "From Damascus to Cordova"
during a visit he paid with the First lady to Spain, said " the Arab civilization in Andalusia was

an important era marked with accord, tolerance, social and intellectual richness among
different peoples. That era transferred the civilization from Shami-Andalusia to Arab-Andalusia,

creating a sort of civilization merger that it was impossible to attain without the dialogue
."among civilizations

Syria has always sought as a strategic aim for dialogue, not conflict, among civilizations, and
has always called for fostering meeting points among cultures of different peoples, for the

.creation of a civilized, harmonious mixture that takes humanity to higher levels

From this point of view, Syria looks for the forthcoming visit of His Majesty King of Spain Juan
Carlos and Her Majesty Queen Sofia, and warmly welcomes their Majesties The Royal Couple
in Damascus, capital of the Omayads who were the first to establish and deepen the dialogue

of civilizations when they set for Europe and the world through Andalusia to spread their
message of tolerance. They also carried with them the latest digest of human thinking in

various fields of knowledge, assisted by the fertile land in Andalusia, for long the settling point
for different ancient civilizations. That climate led to a unique state of interaction and

communication among civilizations in the Omayad-Andalusia epoch, and became an example
for the whole world. Cordova at that time attracted Europe as a source of new knowledge in

.philosophy, arts, architecture, poetry and literatures

We also pin great hopes on this visit for strengthening existing relations of cooperation
between Syria and Spain, and through her with the European countries to further deepen a

constructive dialogue and the establishment of a real partnership based on reciprocal respect,
equity and mutual benefit. We hope that the European countries would take a more active role

in building world peace, establishing security and stability in the Middle East region by
bringing about a just and comprehensive peace and the return of rights to their owners so that

this would be positively reflected on the region’s prosperity and for the sake of dialogue, not
.conflict, among civilizations

Welcome to His Majesty King of Spain, to Her Majesty Queen of Spain, to Damascus the land
.civilizations and cradle of divine faiths which call for amity and peace

 http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/popsyr.htm
 http://www.cbc.ca/stories/2003/10/13/genevaaccord031013

.The 'Geneva Accord' will be released with great ceremony in Switzerland on Nov. 4

Nov. 27, 2003
Accusations mar London talks; Israeli-PA forum in Madrid

 By JPOST.COM STAFF
 Madrid: International forum seeking a solution to the Israel-Palestinian problem

Meanwhile, Israeli Knesset members and Palestinian administration officials are meeting in
Madrid as guests of an international forum seeking a solution to the Israel-Palestinian problem,

 .Israel Radio reported Friday
Among the guests are also ex-US ambassador to Israel Martin Indyk, ex-EU special envoy
Miguel Morratinos, ex-Jordanian foreign minister Abdullah Hativ and Spanish government

 .officials
Israeli delegates include MK Gideon Sa'ar (Likud, MKs Dalia Itzik and Danny Yatom (Labor) and

MK Ahmed Tibi (Balad). Mohammed Dahlan and Nabil Sha'at are representing the Palestinian
.side

'Now how do you like that? Look who's meeting in MADRID just a month after Juan Carlos **
sojourn in Damascus? Why its the creme de la creme of the Israeli government and

parliamentary opposition, the head tyrants of the PA, the one and only Martin Indyk of Oslo
fame, all meeting Spanish officials. Now what makes MADRID such a magnet for these NWO

?bigshots
Whatever came of these meetings, the world public is not privileged to know. But immediately
after, Pres. Bush made us all privy to the consensus. Whatever the BARCELONA process may

** :be, it was central to his State Of The Union address

http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=reutersEdge&storyID=4159384

BRUSSELS (Reuters) - The United States is seeking to engage European allies in President
.Bush's drive for democracy in the greater Middle East, partly to heal the rifts of the Iraq war

U.S. officials say involving Europeans through both NATO and the European Union in the
.initiative launched by Bush late last year is one of the administration's top priorities for 2004

Bush is expected to give more pointers to his approach in his State of the Union message to
.Congress Tuesday

We are looking at ways to work better together with the EU on the greater Middle East, in"
security, economically and in promoting democracy and human rights, as we did in the Cold

.War toward Eastern Europe," a U.S. official in Brussels said

He said Washington wanted to build on the EU's existing Euro-Mediterranean dialogue --
known as the Barcelona process -- which offers North African and East Mediterranean partner

.states trade and aid benefits in return for economic and political cooperation and reform

 .State of the Union address Jan. 29/91 George Bush Sr
 http://www.geocities.com/americanpresidencynet/1991.htm

What is at stake is more than one small country; it is a big idea: a new world order, where"
diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of

mankind -- peace and security, freedom, and the rule of law. Such is a world worthy of our
.struggle and worthy of our children's future

We have within our reach the promise of a renewed America We can find meaning and reward

http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/010504/2001050413.html
http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/popsyr.htm
http://www.cbc.ca/stories/2003/10/13/genevaaccord031013
http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=reutersEdge&storyID=4159384
http://www.geocities.com/americanpresidencynet/1991.htm
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We have within our reach the promise of a renewed America. We can find meaning and reward
by serving some higher purpose than ourselves, a shining purpose, the illumination of a

Thousand Points of Light. And it is expressed by all who know the irresistible force of a child's
hand, of a friend who stands by you and stays there, a volunteer's generous gesture, an idea

.that is simply right

This was a State Of The Union address that no one apparently understood. Whatever this **
BARCELONA process is, it inspired the President to announce a "New World Order,"

illuminated by "a thousand points of light." The Spanish diplomacy was more than part and
.parcel of the world order we are entering, it was central to it

So what is this Barcelona Process that Bush is certain will usher in a new order on the planet?
** :Let us go back four years before the Madrid bombing to get well more than a hint

http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/000522/2000052252.html

 Mubarak's Madrid visit to focus on Euro-Mediterranean cooperation
Egypt-Spain, Politics, 5/22/2000

President Hosni Mubarak's itinerary of the visit to begin on May 29 includes three separate"
meetings with King Juan Carlos, in addition to expanded session of talks with Prime Minister

.Jose Maria Aznar and the speakers of the Congress of Deputies and the Senate," he said

The issue of Euro-Mediterranean partnership is expected to top the agenda of talks with"
Spanish officials, specifically on the activation of the Barcelona process, and the Middle East

.peace process started in Madrid and bilateral relations," he said

Ambassador Haridi stressed the importance of activating the Barcelona process during
.President Mubarak's visit to Spain

The EU will expand in the near future and European states will be busy trying to acclimatize"
.themselves with this expansion," he said

It is this pre-occupation with how to correspond to and face these new changes that raise"
.fears among south-of-the Mediterranean states," he added

Will Europe's interest in Euro-Mediterranean partnership and the Barcelona process subside?,
.he questioned

Spain is the European country to activate the Barcelona process and to set aside fears arising"
in this respect, given its geographic proximity to the Arab world and its exceptional

relationship with Egypt in particular and Arab countries in general," Ambassador Haridi told
.MENA

Spain presented the Mediterranean initiative to the European union to unite all European"
.policies in one that all states must follow," he said

So Spain has chosen itself, or has been chosen, to unite the warring factions of this **
simmering World War III. It plays the role of the Jesuit mediator between all the factions: Islam
versus the EU, Vatican, Bilderberg, CFR, or to simplify matters, Europe and America. However
it may try to fool Islam, its sympathies lie with what is known as the West. And Islam is getting

.madder and madder. All the bones thrown at it are not calming the wolf
And the Islamic wolf is clearly catching on to the deeper game. Now we reach one of the most

significant acts which preceded the Madrid bombing, that somehow was left unconnected to
.the upcoming carnage

Two days before the Madrid mass murder, a Masonic Lodge was bombed to rubble in Istanbul.
This was not a coincidence, it was a message. And one can be certain, the real power brokers

.got it
One of the points of the so-called illumination that Pres. Bush referred to was the Sabbatean

movement. Founded by followers of the false Jewish messiah, Shabtai Tzvi in the 1660s by the
Donmeh cult of Turkey, this anti-Jewish cult determined to upend humanity's morality, and

found a home in the lodges of Turkish Freemasonry. From Turkey, the movement spread
through Europe in the 18th century through Jacob Frank and his followers, the Frankists.
Again, look at www.barrychamish.com for the whole story. However, others have reached the

conclusion that this is one of the main addresses of the NWO Bush referred to as coming out
of the Barcelona process: The Turkish bombing preceding Madrid was no coincidence. And

** .Turkey was all set to play its role in the creation of the new planetary order

Fritz Springmeier, who is currently in Federal prison, has written several books on Illuminati
blood lines. In Illuminati Formula for Undetectable Total Mind Control we read: "There is a

connection between Marxism and a group of Satanists called Frankists. One of the strongest
satanic cults to take control over the Jewish population was called Sabbatianism. Jacob Frank

assumed the role of leader of this group, and afterward this brad of satanism was called
Frankism. (Freud's sexually-obsessed theories came from Frankism.) Frank taught his

followers to convert to another religion and hide behind that religion to practice their satanism.
(One of several books on the subject of Frankism is The Contemporary Faces of Satan by

(.Ratibor-Ray M. Jurjevich

The Islamic rulers want no part of the New World Order. All the bribes and attractions to **
.Syria are falling on deaf ears. So in comes Vatican agent Shimon Peres to sweeten the deal

Though the leader of merely the Israeli opposition, Peres will back an Israel mortally weakened,
joining a coalition of Arab states in a united World Order led by Europe, led by Spain. And

where does this wacky proposal to unite Islam and Europe get its public airing but in MADRID?
**?And where will the agreement be signed, but in Istanbul

NATO to upgrade relations with Israel
By ASSOCIATED PRESS

NATO is seeking to deepen political and military contacts with Israel and a number of Arab
states and may invite their representatives to a summit of alliance leaders in June, officials

.said Thursday

According to The Associated Press, it was not yet clear at what level these nations would be
.represented at the June 28 - 29 summit in Istanbul, Turkey

http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/391957.html

http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/000522/2000052252.html
http://www.barrychamish.com/
http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/391957.html
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Spain offers EU ties as incentive for peace talks

Spain will help Israel and the Palestinians achieve closer ties to the European Union as an
incentive to advance the Middle East peace process, Spanish Foreign Minister Ana Palacio

 .said Sunday
Peres brought the proposal up the day before in Madrid at a meeting of the Socialist

.International

On Sunday, the co-winner of the 1994 Nobel Peace Prize said, "Once the two parties reach an
agreement for peace, each will be admitted to the European Union, and the European Union

".will serve as a common ground for economic and social life

http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/040208/481/xpw11102081747

Spain offers EU ties as incentive for peace talks
Spain will help Israel and the Palestinians achieve closer ties to the European Union as an

incentive to advance the Middle East peace process, Spanish Foreign Minister Ana Palacio
.said Sunday

Her remarks came on the same day that Jordanian King Abdullah called for a "heavy-handed"
international alliance to force a negotiated settlement on Israel and the Palestinians, who he

.said had shown they were incapable of making peace alone

Speaking at a brief news conference in Toledo with Labor Party Chairman Shimon Peres and
Palestinian negotiations minister Saeb Erekat, Palacio said that, "an association of Palestine

and Israel" with the EU at "the conclusion of this peace process... is an idea" worth
.consideration

We need to discuss it in the European Union and see how we can integrate it into the peace"
process," she added. "So, my commitment is to discuss it, to put it before European"

.institutions

Peres brought the proposal up the day before in Madrid at a meeting of the Socialist
.International

On Sunday, the co-winner of the 1994 Nobel Peace Prize said, "Once the two parties reach an
agreement for peace, each will be admitted to the European Union, and the European Union

".will serve as a common ground for economic and social life

Asked whether the proposal really was membership in the European Union, he replied, "There
are variations how to do it. And anyway, the European Union already put their legs in the

Mediterranean by admitting Cyprus and Malta. So they're no longer innocent. They're
".Mediterranean

And who is the ultimate source behind the Peres sellout of Israel; who lo and behold but the **
Vatican? Without an ounce of understanding of who is manipulating their nations and cultures,
both Israelis and Moslems have rejected the plots of the New World Order. The difference is in

.style. Israel tries to limit civilian mortality while Islam attempts to increase it for effect
The inciters of world violence know this difference and exploit it. But subtract the style for

now, and reach a common cause: Judaism and Islam are being tricked into slaughtering each
other by precisely the same forces. Israel has paid deeply for the hidden war between

planetary fascism and now Madrid got a taste of the same medicine Jerusalem has been forced
.to swallow since Oslo was foisted on it in 1993

** :Now trace the common address for both our pain

http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/391957.html

Qorei, who has yet to meet with his Israeli counterpart Ariel Sharon since taking office last
autumn, confirmed he hopes the meeting could take place by "the end of this month if the

 ".preparation succeed
Palestinian foreign minister Nabil Shaath said the meeting could take place as early as next

 .week
We are determined to pursue the peace process and that is why the meeting will take place"

around February 20," he said at a joint news conference in Madrid with Spanish Foreign
 .Minister Ana Palacio

The EU advotes Israel and the Palestinians taking a series of small steps to move the peace
process forward, and said such measures should be discussed by the prime ministers at their

 .meeting, said Ahern
Qorei heads next to Italy, where he will meet late Tuesday with Prime Minister Silvio Berlusconi,

 .and on Wednesday with President Carlo Azeglio Ciampi and lawmakers
.On Thursday Qorei is due to meet with Pope John Paul II at the Vatican

The same forces are at work: the CFR, Jesuit Vatican, and Sabbateans. Spain has chosen **
itself as the uniter of all these factions with Islam. Islam rejected the offer in Madrid with its

own form of heartless evil. And this battle between two evils will continue to engulf the world.
Israel is at the forefront of the war, but Madrid offered a foul taste of what's in store for all of

** .us

end

In just a week, here our the sites which offered to link with www.barrychamish.com

Stewardaslan@aol.com
 (www.maavak.net)

http://www.kosherdelight.com
http://radiodialect.net

http://www.benariel.com
http://www.mideast.org.uk

www.commonlawvenue.com
www.thebirdman.org

www.freeworldalliance.com
/http://www.jpfo.org

http://www.newnation.org
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:Here are my upcoming tour dates

Sacramento April 24, 25
 Berkeley - April 26

Reno - April 28
Denver - May 1

Toronto - May4-6

And I will be in Miami helping to make a film from May 8. If anyone in the Miami areas wishes to
.book me, write soon

As always, you can order my English books, Who Murdered Yitzhak Rabin, Israel Betrayed, The
Last Days Of Israel and Save Israel! by writing me at chamish@netvision.net.il
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 <From : Barry Chamish <chamish@netvision.net.il
 Sent : Sunday, March 28, 2004 3:18:41 AM

 To : impy@netvision.net.il
 Subject : gaza

http://www.barrychamish.com

:WHY SHARON HAS TO PULL OUT OF GAZA
AND WHAT TO DO ABOUT IT by Barry Chamish

In October 1999, Leah Rabin went public. She appeared on the IBA Channel One
5 PM news program, A New Evening, and recommended my book, Who

Murdered Yitzhak Rabin. "The public should leaf through this book," she
declared. And then she dropped her bombshell; she supported the reopening of

.the investigation into her husband's murder
.A year later she was dead of cancer

Of course, I suspected foul play but kept silent on the matter to negate the
response that I see conspiracies everywhere. In the winter of 2001, I gave a

lecture at a home in Petakh Tikveh to a national religious group. At the
conclusion, a gentleman took me aside and informed me, "I'm an oncologist and

I work part of the week at Ichilov Hospital. I saw that Leah Rabin was given the
wrong treatment and she was going to die unless that changed. I spoke to the

".department head and he told me not to butt in
I did not publicize this conversation because it wasn't corroborated. On Sat.

March 20, it was. I attended a small gathering of self-admitted Mapai left-wingers
on Perakh Street in East Rishon LeTzion. The hostess asked if I thought Leah

Rabin perished before her time. I recounted the testimony I had heard in Petakh
Tikveh. She blanched and became very agitated. "My brother is an oncologist at

Ichilov and he would not have attended your Petakh Tikveh lecture. He told me
the same thing, that Leah Rabin was given nothing more than placebos for her

condition. She was murdered by neglect. He also complained and was told to
 ".keep his mouth shut if he knew what was good for him

Recently, the Dutch-Israeli journalist and author of A Trek For Trinnie (Gefen
 ,(Publishers

Lea Wiesje de Lange made a discovery about the last days of Yitzhak Rabin,
which confirmed my published conclusion that Rabin had undergone a

transformation and would no longer agree to lead his nation into suicide. That
was the primary reason why Shimon Peres was given the go-ahead by his

foreign handlers to violently replace Rabin. Rabin made the fatal error of
:returning to Judaism. Lea's letters to me are self-explanatory

 Yesterday I heard from a friend who lives in Jerusalem some facts I never"
 heard anywhere, not even from you. It is about Yitzchak Rabin who in his

 last year became suddenly hungry for Judaism. The man wanted to know, to
 .learn and went, always after sunset, to a yeshiva to listen to shi'urim

 Rather soon his political friends and comrades found him out and told him
 sternly that this was not done, he went too far. Either he left his

 ,monstrous new ways or they would publicize the unspeakable that their hero
 their leader was a Jew after all, instead of a nice Mapainik. Not long after

.those happenings Rabin was killed

The rav in question is not one of those Rabbanim who works in the field of"
 returning

Jews to roots but gave Rabin an address for the desired shi'urim. The address
is

Arachim" a well known institution in Jerusalem. Mossad "Arachim" publish"
a journal known all over the Jewish world. Remarkable is that Rabin was found

 ,out
 resulting in the wrath of the left turning against him 2 weeks before his

...violent death
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You remember what I told you about Rabin and his sudden craving for Torah?"
Well I got some more info now. Rabin turned to the Hama'ayan Yeshivat

Hanegev in Netivot, to their Rosh Yeshiva, Rabbi Yissachar Meier. It was this
Rabbi Yisaschar Meier who advised him to go and study at the Arachim

.Institution

Arachim was established in Israel in 1979 to provide an intellectual response"
 to the thirst of a growing secular Israeli

 public who were seeking to understand the basic philosophical concepts of
 Judaism. Arachim addresses basic issues in Jewish philosophy including

 Science and Religion - Is there an internal contradiction? "The authenticity
 of the Bible," Practical Mitzvoth- are they relevant in modern society? and

".many more

And what was Rabin's reaction to his newly discovered Judaism? He tried first
 to overturn the

worst clauses of the Oslo Accord, and finally to put a stop to the atrocity
:altogether. Amnon Lord reports in Makor Rishon

In his last address to the Knesset, one month before his assassination, the late
Prime Minister Yitzhak Rabin outlined his concept of defensible borders for

 .Israel
There were elements that had nothing to do with security but with Israel's

national history, e.g., his insistence that Jerusalem remain united under Israeli
 .sovereignty

He also spoke of the need to retain settlement blocs and the Jordan Rift Valley
"in the widest sense of the term." This was Rabin's legacy to the people of

.Israel

On March 19, 04, Makor Rishon reported: "Shimon Peres understood after the
1977 elections that he was not electable as prime minister. Since then his

strategy has been to work through proxies. He manipulated his current
leadership of the Labor Party knowing that he could force Sharon to do his

".bidding
.And if Sharon doesn't, he will suffer the same fate as Rabin

Sharon has been ordered to pull out of Gaza and he knows what will happen to
him if he doesn't. Like Rabin, he might be willing to sacrifice himself for his

country, but not his family. Leah Rabin and her daughter Dahlia demanded that
the truth of Yitzhak Rabin's murder be exposed. Leah Rabin was dead within a

.year and Dahlia is now afflicted with the same disease that killed her mother
Omri and Gilad Sharon are both fighting corruption charges that could land

them in prison. Omri was video-taped accepting bribes, adding, "Maybe this will
be enough money to get me out of here." Adir Zik, the courageous journalist

who devoted himself to getting to the Rabin murder truth, also sadly, dying of
cancer, has traced the framing of the Sharon family to the Shabak and the Oslo

.Mafia
At a speech given in Maaleh Shomron on March 24, 04, Zik revealed his

investigation of the Cyril Kern bribe, one of the three scandals hanging over the
Sharon family. To cover up illegal campaign financing, Omri Sharon with his
father's blessing, accepted a loan from a South African businessman named

:Cyril Kern. Adir Zik told the gathering
When Yossi Ginosar died two months ago, he left a billion dollars to his"

children. You heard me, that's how much he stole from us. A lot of that money
came from the Jericho casino he set up with Arafat and the Austrian Martin

Schlaff. Omri Sharon and Dov Weisglas had their fingers in the Schlaff's till as
well. And guess who else was a partner of Schlaff's; Cyril Kern. Sharon got his

".fingers in the Oslo crime syndicate safe and they got burned
For now, Sharon is being kept obedient through legal threats, but if he does not
go ahead with the Gaza pullout, the threats against him and his family will turn

fatal. He does not want to suffer the fate of Rabin who chose to do the right
.thing in the end. He will not defy his masters

It will be for others to do that for him. Binyamin Netanyahu's brother-in-law, and
I add, my longtime reader, Hagai Ben Artsi went public in Yerushalayim

Magazine, March 26, 04, advocating a mutiny in the IDF, resulting in soldiers
.refusing to obey orders to aid the pullout from Gaza

Adir Zik told his audience in Maaleh Shomron that non-violent resistance is the
best solution. The public will not tolerate their army shooting or beating the

.nation's leading rabbis
Ben Artsi and Zik are both wrong. Foolproof plans are being formulated to

.overcome both contingencies
The following is the government's plan for the pullout based on public sources,

.like deputy defence minister Tzvi Hendel, and my own sources
The army will swoop in completely by surprise and well before the Gaza

residents are ready to defend themselves. Disinformation is being spread that
the pullout is not imminent. One lie being "leaked" is that Pres. Bush has

demanded that Sharon wait until after the American elections in November to
.act. In actuality, the pullout could take place, literally, tomorrow

No soldier likely to disobey orders will be involved in the operation.
Ideologically consistent soldiers of the left-wing Nahal Brigade will lead the

charge, while foreign troops, reportedly including some 800 Turks, will fill out
the ranks. Ben Artsi's call for mass IDF disobedience is an illusion. The army

.high command isn't as dumb as he thinks
Adir Zik's plan for masses of resisters lead by the most distinguished rabbis is

also not to be. The IDF will block all roads and entrances to the Gaza villages.
No one will get anywhere near the pullout. The Jewish villagers will be isolated

.from the rest of the country
A convoy of trucks will converge on all the Gaza villages at once and burly
soldiers will clear the houses of their contents one by one and quickly. The
residents will be forcibly herded into one gathering point, the hotel at Neve
Dekalim would serve the purpose, and held physically until the houses and

buildings had been cleared. Then they will be blown up until nothing remains of
the 30 year old Jewish villages. The residents will then be transported to hotels
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y g p
throughout the country and given $180,000 dollars per family to either buy

.apartments or rebuild their villages in the Negev
And no soldier will rebel and no civilian will be allowed anywhere near the

.villages to protest
If the Gaza Jews are serious about saving their homes, they had better start

acting immediately. Their allies have been compromised. Their communications
network, Arutz Sheva, has been reduced to organizing a wimpy, barely-attended
conference in Jerusalem, while Zo Artzeinu and its once firebrand leader Moshe

Feiglin, has been diminished to the status of Likud Party internal squabblers.
The Gazan Jews are all alone. No bugle-calling cavalry is going to come to their

rescue. If they have any chance of saving their homes, they'll have to take
.practical steps

The pullout will take place without any prior warning, so the residents will have
to establish their own early warning system based on walkie-talkies since all

phone lines will be cut off. When the rumble of the trucks is heard, all vehicles,
buses, trucks, vans and cars will have to be rushed to every gate and opening,

.and parked strategically to complicate the entrance of the military moving vans
Similar delays would have to be in place outside Gaza, especially on the roads

leading to the villages until protesters can arrive en masse. Judging by the
crowd of over 200,000 that gathered in Tel Aviv a few months ago to protest the
pullout, that many people could be recruited to surround the soldiers and block

any entrance into the villages. However, since telecommunications to known
organizers will be shut down, those who wish to join the protest will have to be
informed in their homes. It will require organization at the highest level to build

a communications and transportation network ready for action at a moment's
notice, in the middle of the night. And it will help to have insiders within the IDF

to provide the correct advance information when they see the convoys
assembling, keeping in mind that the operation will likely utilize false starts to

 .wear down resistance
It will require great attention to detail and motivation from the Gazan Jews to
make the resistance work. However, it's the only chance they have to protect

their homes and Israel's existence. From my point of view, I don't think anyone's
.up to it anymore

end

The site at http://www.barrychamish.com passed the magic 10,000 visitors mark
after only 3 weeks of stable placement and here are the sites which this week

:asked to link to it

http://www.vaticandesignexposed.com
www.middleeastfacts.com

http://www.solomonstemple.com/modules.php?name=News&file=article&sid=181
Stewardaslan@aol.com

http://www.kosherdelight.com
 http://www.davidallenlewis.com

http://radiodialect.net
http://judaism.about.com/blnl.htm

:My tour schedule looks like this

April 24-25, Sacramento
April 26 - Berkeley

April 28 - Reno
May 1 -Denver

May 3-6 - Toronto
May 9-17 - Miami making a documentary, no lecture dates yet

May 18 - Birmingham, AL to record a Christian network TV show

.Write me if you'd like to attend and I'll pass you the organizers' details

Of interest. I copied my English language video Who Murdered Yitzhak Rabin to
sell at my lecture venues. It's 2 1/2 hours long and really impressive. I now have

.NTSC copies if anyone would like to order before I travel

When I get back, I'll be putting together a new book. In the meantime, as usual,
you can order my English books, Who Murdered Yitzhak Rabin, Israel Betrayed,
The Last Days Of Israel and Save Israel! by writing me at chamish@netvision.net.il
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I am in Toronto and I open my e-mails. Five people have sent me Yediot
Ahronot's report on the Sharon giveaway. He had cut a deal with German

Foreign Minister Fischer of the Bilderbergs and American National Security
Advisor Rice of the Council On Foreign Relations. The Jews would be removed

forcibly from Gaza. The Gaza Strip would be extended into the Sinai. Israel
would hand Egypt most of the Western Negev to replace the land it "donated" to

 .the "palestinian" state
The forces of the New World Order had united against the Jews of Gaza and

Sharon was leading their charge. This time everyone meant business and would
 .stop at nothing to get their way

The next day the Likud would hold a referendum on Sharon's Gaza giveaway. A
rally was organized in Tel Aviv to defeat Sharon's nefarious plans. A pregnant

mother and her four young daughters were slaughtered on their way from Gaza
 .to the rally

I knew it was DELIBERATE. Our secret secret services had provided the
intelligence to our Arab "enemies" enabling them to perform the most ghastly of

 .atrocities to wreck the anti-pullout movement
But the referendum passes anyway and everyone I meet in Toronto is delighted.

They actually believe that Israeli democracy has triumphed. About 130 people
gather for my lecture at the Toronto Zionist Center. I tell all that they just don't

get it yet. Nothing will stop the pullout and revenge against the referendum
defeat will be swift, ugly and deadly. Young Jews will die starting today and then

 .Arabs too
I fly to Miami to help film producer Peter Goldman put together a Rabin

documentary. He is ebullient. Sharon was defeated by his own party. I say the
same thing to him. If the New World Order wants something done, they could

give a hoot about silly democratic referendums. The atrocities will begin and the
Israeli public will be mind-controlled into demanding the uprooting of Jews from

 .Gaza
Then the blood starts flowing, but not just in Gaza. Thirteen young soldiers are

blown apart when their WWII-vintage armored vehicles roll over powerful mines.
You can be certain our secret secret services of the "peace" camp gave the

 ."enemy" the precise details needed to murder these young men
Odd, I think, that an American APC in Iraq is blown apart the same way on the

 .same day as the second Gaza attack with about the same fatal results
Now, 75% of Israelis want a Gaza pullout and 100,000 gather in Tel Aviv

 .demanding it. We're on our way, but one more little push is needed
So an Israeli tank shoots into a crowd of Gaza teenagers with the cameras

rolling. This was NO ACCIDENT. Now world pressure for a Gaza pullout will turn
 .the tide

Odd, I think, that an American missile blows up an Iraqi wedding just a few
 .hours later with even more fatal results

Coincidence? I'll stick with coordination. A lot of blood will be spilled until the
Gaza surrender. But nothing will stop it. The Jews will leave, the religious

nationalists will be totally demoralized. The only people who believe in
preserving a Jewish state will stop so believing. And a Sabbataian revival will

 .replace love of Zion
If not? Israel will face a new Holocaust as the CFR troops heat up the Arab world
to the boiling point. How do you humiliate the Islamic sense of macho? You just
go through your recruitment files and make prison guards of the most perverse

.sadists on the list. And no one will figure out how you arranged all the fun

The Tour

We began in Sacramento with a cancelled conference and Ruel Jones saving the
day. He hosted me and organized a successful last minute home meeting. I don't

deserve to know so many wonderful people. So many, in fact, that I can't name
 .them all without boring you. So here are a few highlights

San Francisco is highly under-promoted and the crowd small. But Ari Goldberg
and Bob Savage shelter me and provide much consolation. However, the

ultimate compliment was the appearance of Gillian from my newsgroup who
flew all the way from Chicago to hear me. She was the first of many to so flatter

me. I think of the distinguished attorney who flew 2000 miles to hear me in
Toronto, the rock star Paul of Poker Face who drove three hours to see me in

Miami, not much further than the lovely Annie Tread who honored me in the
same way in the same city. Wherever I appeared, people took great pains to see

 .me and I will never forget anyone of them
Reno was a nice improvement. Patty Lee did a nice job or organization, which
included a major talk show interview a few hours before the lecture. The wise

"Country Rebbe," Menashe Bovits invited me to lecture at the Temple
Emmanuel, a very mainstream synagogue. It was a revelation. Mouths were

agape for two straight hours. No one had ever heard even a rumor about the
Rabin assassination. In mid-speech I asked the crowd, "Who here has heard of

Avishai Raviv? No one, not a soul knew who he was. How great is the American
 !Jewish media coverup

Off to Fort Collins, Colorado. There I speak at a synagogue on Friday night.
There are about 100 in the congregation including children. They perform a

spirited kabalat shabbat service. Their faces are Oriental, black, American
Indian, Nordic.These are Christians who returned to their Hebrew roots to be
closer to their God. It's a wonderful idea. I know the suspicions in the Jewish

world and I believe Jews were meant to be Jews. What I saw was Christians
 .showing deep respect for Jewish ceremonies and I liked it

The next day was the triumph in Denver. Don Weidemann of the American
Freedom Network had really made my visit unforgettable. About 500 people

heard my Save Israel- Sabbataian lecture and when I concluded two hours later,
I received a long standing ovation. In fact, this was a highlight of my life. The

 .lecture was filmed and I will try to distribute it as soon as I can
Of note. Rabbi Marvin Antelman provided me a carton of his book, To Eliminate
The Opiate Volume II to sell at my Sabbataian lectures in Colorado and Toronto.

It was no easy task hauling it from airport to airport. But Toronto never saw a
copy. Denver purchased the whole heavy box. Rabbi Antelman's reputation is

far more widespread than either of us realized
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.far more widespread than either of us realized

Evidence In Toronto

Toronto was less hurried. I had a beautiful suite provided to me by the
marvelous KC Black. And I had time to listen to people with information. Steve

of middleeastfacts.com called to inform me that he had interviewed a very
important witness who I should meet. And very important he was. His name was
Eli and he was the IDF officer responsible for military security at the rally where
Rabin was murdered. He had escaped his suspicions in Toronto. We drove to a

restaurant to talk but he would not leave the car until he had told his story.
:Chain-smoking, the young and athletic Israeli related the following

I was the IDF officer in charge of security for the Tel Aviv area. Two days before"
the rally, all the security officers of the police and Shabak met in north Tel Aviv. I

felt something was wrong right away. There was going to be a gathering of
150,000 people at a most sensitive moment and the meeting was open. Anyone

could have come in. And the attitude of the meeting was all wrong. It was jovial.
The police displayed an aerial photo of the City Hall square and instead of

pinpointing problem areas, the meeting just discussed what a great photo it
 .was

The Shabak controlled the security for the rally and barely gave the police any"
duties. But more shocking, they gave me nothing to do. They made it plain by

ignoring me, that they just didn't want the army there. I left the meeting and
 .decided I'd send a jeep and crew backstage anyway

I ordered the jeep to park near the stairs where Rabin was supposed to"
descend and then had a look around. It was at about 8:00 PM, just before the
rally was to begin that I saw a reserve officer from my unit coming down the

stairs from the stage. He had a security pin on his shirt but I didn't issue it to
him. I asked him, 'What are you doing here? I didn't call you here.' He answered

that he came of his own volition. I asked him, 'Who issued you the security
pass?' and he didn't answer me. Something wasn't right and I decided to inspect

 .the stage myself
I walked up the stairs with my gun in its holster. No one stopped me and there"

was no metal detector anywhere. On the stage I saw Benny Lahav, he was the
Shabak's personnel officer and he was busy shining a flashlight at apartment

windows opposite the square. That wasn't his duty. He was supposed to be
coordinating his forces, not playing with a flashlight. I walked up to him and

pointed to my gun, saying, 'I could kill Rabin if I wanted to.' He answered, 'Why
would you do that?' I replied, 'How did I get a gun on this stage without being
stopped?' He ignored the question and went back to shining his flashlight off

 .buildings
I stayed until the rally ended and decided I was no longer needed. I ordered my"

jeep crew to stay backstage until everyone had left and took a bus home. Not
ten minutes later, the crew radioed me that something happened backstage and
Rabin may have been hurt. But at that moment I saw Rabin's limousine led by a

squad car on Dizengoff Street. I assumed he was headed to a party in Herzlia
 .Pituach and that everything was alright

Later, when I heard he was murdered, nothing made sense. What was Rabin's"
car doing so far from Ichilov Hospital? If he was shot, why was only one squad

 ?car accompanying him
The next day, I went to my base and expected, at a minimum, to be dressed"

down, and more likely, to be stripped of my rank. Rabin was murdered on my
watch and I knew I was going to be investigated for dereliction of duty. But my

commander, Col. Uzi Arad, didn't call me. In fact, he never asked what happened
that night. And when the Shamgar Commission convened, I expected to be

called to testify about military security at the rally. But I never was and I still
 .don't know why

I knew I could have done better if I was a bit smarter and I left for Toronto to"
sort out my life. I was set up to fail and I strongly suspected it was by the real

".murderers. Your book woke me up and that's why I wanted to talk to you

So did my lecture. After hearing it, Eli bought a ticket back to Israel, realizing he
 .had a country to try and save

Friday night Shabbat with Dr. Reuven Lexier and his lively family. He has
evidence for me. It is an account of Sam Bronfman's relationship with Canada's

Prime Minister in 1939, Mackenzie King, as related by Mordechai Richler in an
aged copy of Maclean's Magazine. Richler wrote that Bronfman conspired with

King to make certain that no Jewish refugees from the Nazis found a home in
Canada. The evil of the Bronfmans extends back further than many people know

and does much to explain the behavior of the bootlegger Sam's children,
.Charles and Edgar (CFR), today

Not all is so serious. After my lecture, beautifully organized by Atara Beck, as
usual I offered an open invitation to anyone who so desired to meet me for

drinks. Joining me were two academics, one a physics professor, both members
of my newsgroup list.. The journalist Marshall Shapiro was accompanied by a
strikingly pretty lady named Deanna. Her mother was Jewish, she learned just
months before, and her father Norwegian. Her looks were all Scandinavian but

her curiosity was now Jewish. She had taken to lighting candles on Shabbat and
learning her prayers. Hers was a fascinating story and she had the charm to

 .mesmerize any man who heard it
Over time, I've grown comfortable in the presence of beautiful women but my

academic guests were too intimidated by Deanna's beauty to even address her.
This would not do for members of my list. After visiting hundreds of my

advocates on my tours, I knew they all shared the same decency, intelligence
 .and concern. It was just a question of overcoming a little awkwardness

Deanna asked me, "Is it easier to be a Jewish man or woman?" I didn't really
have a good answer so I turned to my professorial guests and said, "I can't

 ".answer this lady's question
From then on the conversation flowed. I remember the little human triumphs as

much as a successful speech. I'm delighted to bring the special people of my
.newsgroup together
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And Away We Go To Miami Beach

The Gaza pullout atrocities are building steam. I know the real bloodshed is
coming. I am interviewed by such great radio hosts as Stan Monteith, Keith

Vyzgoth, Nelson Thall, Tsachi Gadish and repeat the message: The Gazan Jews
are on the chopping block. The violence will increase until they are chopped.

Israelis are told that Gaza will be the last payment before peace. They can't see
the Mafia extortion. The payments will never stop until Jerusalem. The

American-British CFR forces are building their world war and a truncated Israel
will be the biggest loser. It's 1938 all over. They are putting up walls again, not to

 .keep Arabs out but to keep Jews in
"?I ask, "Is it worth the life of one American to bring democracy to Iraq

Peter Goldman informs me that three of the backers for his Rabin film have
pulled out, taking half the budget with them. I think, Australia again. Last year

my Australian tour was marred when certain upstanding Jews decided that
taking down posters of my lectures and censoring press coverage was the

 .patriotic thing to do
But Miami turns out to be different. All three local Jewish papers publish
impressive reports of my work. The Bnai Isaac synagogue is filled for my

speech. A second lecture is hastily arranged in order to find Peter replacement
 .backers. The Miami Jews are willing to listen

I have just one stop left, the surprisingly pretty city of Birmingham, Alabama
where I recorded two tv shows for Marge and Marvin Randolph. It's now or

 .never. I have to go fishing
On my previous American tour I went deep-sea fishing in Hawaii in nine foot

swells and caught nothing but the most disgusting seasickness ever suffered
by man. Australia was an improvement. Gillian and Kevin Norman took me up

the Murray River where Israeli techniques worked wonders. The Israeli miracle
bait is chicken fat and it caught me about fifteen nice mullets. But the Murray

 .River is not the open sea, so there was no danger of seasickness
Miami was different. My one opportunity to try the ocean again came on the

windiest day of the year. Beaches were closed because of the riptides, and the
swells were again, nine feet. I was asking for it by getting on that boat. But my

 reckless nature
won out and I stepped onto the deck. I received my rod, put a little chicken fat
on the hook and let it sink into the waters of the marina. I brought in a pinfish

 .within seconds
My fellow fisherman, four Japanese tourists, were very impressed. No one had

 .ever told them that a chicken can catch a fish
We left the harbor and the rainstorm hit just as we reached the open sea. The

swells were ridiculous. The front of the boat was totally out of the water. We
tilted 45 degrees left, then 45 degrees back. Not ten minutes into the sea, the

first Japanese angler rushed to the head. "No," shouted a crewmate. "Over the
side." Then came his buddies to join him. The first said to the skipper, "This is

too much. We must go back." The skipper explained that he was stuck on board
for the next four hours. That is how long the three Japanese unwilling sailors lay

prone in the cabin. Their unsick buddy sat earnestly on his chair but not a fish
bit his line all trip long. He told me, "We paid $125 to get sick and hold a rod for

 ".nothing
An hour before, the crewmate baited the other anglers' hooks with baby

swordfish. When he came up to me I turned down the bait. "I'm from Israel," I
 ".proudly stated. "And I'm using chicken fat

 .To catch fish?" he queried"
 ".That's why I'm here"

 .He grinned and walked to his own rod
I noticed something. We were in a storm that could sink lesser boats. But I

wasn't getting seasick in Miami. I threw my line in and was the first to hit a fish. I
knew by its fight that it was strong and probably pretty big. After an invigorating

 battle I brought
in a five pound ugly, inedible fish called a remora. I didn't care. This monster of

 .the deep made me very happy
The crewmate took it off the hook. He looked at me and said, "Chicken fat

 ".works
".Yup," I answered. "Chicken fat works"

end

Of interest. I copied my English language video Who Murdered Yitzhak Rabin to
sell at my lecture venues. It's 2 1/2 hours long and really impressive. I now have

 .NTSC copies if anyone would like to order
I'll be putting together a new book. In the meantime, as usual, you can order my
English books, Who Murdered Yitzhak Rabin, Israel Betrayed, The Last Days Of

Israel and Save Israel! by writing me at chamish@netvision.net.il
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"The Secret War Against the Settlers"

By Barry Chamish

Sharon pulled off a coup. Defying his party and supposedly his ideals, he
wrangled a Gaza pullout from his government. How did he do it? Through a level

of criminality even he is incapable of reaching alone. He had help; the most
.corrupt and murderous help currently available on the planet

We begin our understanding of the secret war against the settlers in December,
1993 when a true patriot working in the communications department of a

government ministry risked his job and life by letting me read intercepted
transcripts of the secret clauses of Oslo, negotiated by Yossi Beilin. He gave the
same transcripts to journalists Steve Rodan and Hillel Halkin, but I was the only

.one to publish the most shocking sections
The parties agreed to hand over all of Judea, Samaria and Gaza to the PLO and

rid the areas of their Jewish residents. The means to this end included
increased terror and, this was the most shocking section, the targeted

elimination of the population's religious and political leaders. The
assassinations began shortly after, with the shooting of NRP leader Rabbi

Chaim Duckman's car, killing his driver and the murder of Moledet leader Miriam
Lapid's husband and son in an ambush. The method proved itself when Lapid

.moved to a new home within the Green Line
This encouraged the "peacemakers," and the campaign of murder was stepped

up. Rabbis throughout the territories fell like kingpins; Shapiro, Kahane,
Lieberman et al and to pave the way for the Gaza evacuation, Rabbi Yitzhak

Arama, the revered rabbi of Gush Katif, was rubbed out in an ambush in 2002.
The Israeli hit team gave his location to the Arab triggermen. That is the case in

all the targeted murders aimed at demoralizing the Jews from their homes. I
.mean all

In December 2003, I had a visit from a career soldier, 27 years in the IDF. He told
me that soldiers were being murdered from within the IDF to further political

goals. "There was this Ben Yosef from Efrat. He was a leader of the hilltop
outposts movement. The killers tricked the Air Force into shooting his car with a

missile from a helicopter. Then last October 27, they did it again in Netzarim. In
the afternoon, the base commander stripped the weapons from three soldiers,

two of them women. At night, two terrorists somehow got past base security,
which never happened before, and murdered the three disarmed soldiers. They

knew exactly where they were sleeping. In a base of over 150 soldiers, that
would have been completely impossible without information from our side. The

next day the government announced its pullout plan for Netzarim. They
murdered three soldiers from the coastal area, two of them young women, none

of whom had a chance to defend themselves, just to persuade secular Israelis
".that it was too risky for their children to stay in Gaza

Fast forward to May 2004. The Likud Party holds a referendum to decide the
future of Gaza. It looks like the Sharon pullout will be defeated. Drastic action

was needed. A pregnant
mother, Tali Khatuel and her four daughters were slaughtered in their car on the

way out of Gaza to participate in a referendum rally. IDF soldiers were not 30
yards away from the massacre and did nothing to stop it. Surely, this ghastly

crime would persuade the middle-of-the road Likudniks that it was too
.dangerous to stay in Gaza. But it did not and Sharon was defeated

This required even ghastlier atrocities. What what could be better than
arranging for the murder of 13 young soldiers and even better, the gleeful

mutilation of their bodies. For this operation, the Israeli hit team needed
:international cooperation and got it. From Arutz Sheva News

THE SEARCH FOR BODIES CONTINUES"

Hundreds of IDF soldiers resumed the search this morning for the remains of"
soldiers who were killed in the blast of their armed personnel carrier on

Wednesday in southern Gaza. The searching soldiers, in lines of ten, are
crawling in the sand, combing the area for anything that could prove to be the

remainder of their friends. The search is taking place on both sides of the
Israeli-Egyptian border, as the force of the blast scattered pieces hundreds of

.meters in all directions

Military correspondent Danny Shalom of HaTzofeh newspaper noted that"
Egypt's approval for Israeli searchers to enter Egypt was "given, ridiculously

enough, by Egyptian President Hosni Mubarak - who is no less responsible than
the terrorists for the smuggling of explosives into Gaza." Israel has often

.blamed Egypt for "not doing enough" to stop the smuggling from Egypt to Gaza

Defense Minister Sha'ul Mofaz said today that ambulances of the United"
Nations Relief Works Association (UNRWA) had taken remains of soldiers killed

in Tuesday's attack to PA-controlled areas. Arab residents of Gaza were filmed
gleefully holding and playing with body parts shortly after the attack on Tuesday

morning. Though the PA later returned some of the remains, Mofaz demands
that UN Secretary-General relate to the fact that representatives of the world

".body facilitated the abuse of Israeli corpses

With the help of the UN and Egypt, the Israeli "peace" team got the Gaza
massacre and humiliation they needed to exact revenge for Sharon's pullout

defeat. The Israeli hit squad is the murder arm of the real powers that be on this
wicked planet Once again we will try and educate a people determined to resist
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wicked planet. Once again we will try and educate a people determined to resist
the deep truth and too arrogant to admit their political perspective is all but

.worthless

Bush at Bilderberg, a Day After Meeting Pope
 Marc Delcour - 31May04

 Roughly translated from Metula News Agency article in French
The Middle East is soon to be moving under the impulse of a huge behind-the-

scenes agreement between governments of the USA, Isra?l, and certain
components of the Palestinian Authority as well as Egypt and Jordan. And for

the first time these last two countries have accepted to play an active role on the
 .side of Israel, coordinated by the Sharon government

As this agreement is rolled out of the shadows into the public domain it is
becoming clear that the new plan doesn't insist on an end to the Israel-

Palestinian conflict but that the partners have a fixed goal now to realize the
 .'conditions of the 'road map

In other words, it is about the neutralization of armed resistance to Israeli
occupation, cessation of violence and an in-depth reform of the Palestinian

 .Authority
On Israeli Side, Ariel Sharon has accepted to evacuate the Gaza Strip and to

.dismantle all Jewish settlements if the agreement is signed

 Guess who's at super-secret Bilderberg meeting today
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=38783

 Bilderberg: The ultimate conspiracy theory
 http://news.bbc.co.uk/1/hi/magazine/3773019.stm
Check it http://www.bilderberg.org/pepis03.htm

A reader writes: "I met Charles Bronfman socially last month and told him I live
in Gush Katif. He scowled and said that if he had his way, there would be

".nothing left of my home but sand dunes
There is a little think tank in Manhattan called the Council On Foreign Relations.

The 3800 members are as powerful in America as the Bilderbergers are in
Europe. The Bronfman brothers are intimately tied to the CFR and brother Edgar

.is an executive member of the cabal
Lately, some CFR members known as neo-cons have been attacked directly by

other CFR members like Anthony Zinni and or indirectly by the likes of John
Kerry. Incredibly, because they are causing blood to gush in Iraq and claim they

are fighting Islamic terror, Israelis and Jews think the neo-cons are their allies.
They cannot understand a very simple and clear fact: it is the neo-cons who are
behind "the Roadmap," and it is the neo-cons like Wolfowitz, Cheney, Rumsfeld,

Perle, Pipes, Krauthammer, (every one of them but Rumsfeld CFR members)
who are forcing Sharon to pull out of Gaza, even if it requires murdering Jews to
make a point. They want for Israel what they've got for Iraq...even foreign troops.

Sharon's "disengagement" plan calls for foreign troops taking over lands
.evacuated by Gaza's Jews

:Allow me to quote a June 3 article from The Jerusalem Post

BUSH BACKS GAZA WITHDRAWAL

US President George W. Bush threw his support again behind Prime Minister"
Sharon's unilateral withdrawal from the Gaza Strip and parts of the West Bank,

.days before the cabinet is to vote on it
Bush: 'His decision provides an historic moment of opportunity to begin"

'.building a future Palestinian state
A well-placed source said the administration is trying to help Sharon win"

.cabinet approval on Sunday
On Wednesday, senior US officials including Assistant Secretary of State"

William Burns (CFR) and National Council Middle East Advisor Elliot Abrams
.(CFR) are scheduled to meet with PA Negotiations Minister Saeb Erekat

Bush's White House declaration Tuesday came after a meeting between US"
National Security Advisor Condeleeza Rice (CFR) and Sharon's bureau chief

".Dov Weisglass

Now what kind of man is Dov Weisglass to uproot thousands of Jews from their
homes? Why he is a Mafia hood who wants to get a piece of a casino. Now I

reported the Weisglass-Sharon-Arafat etc. casino syndicate two years ago and
.somehow never got any credit for the discovery

So I'm going to let someone who never publicly acknowledges my contribution
:tell the story this time around. I give you, David Bedein

Plans to give pieces of Israel's land to Austrian Companies

 .Jews out! Austrians welcome

According to the P.A. tourist publication This Week in Palestine, plans are well"
underway to build a new casino and tourist resort in Southern Gaza. "Is it a

coincidence," Bedein asks, "that this is where the Jewish communities of Katif
now reside?" PA sources say that the new casino will be owned by the same as

those who own the Jericho casino: the PA, an Austrian casino company, the
Austrian Bank BAWAG and Martin Schlaff - all of them clients of Weissglass'

office. When working for Sharon, Weissglass was engaged in high-level
negotiations with PA figures. He also met with American officials regarding

preparations for the "disengagement" from Gaza and the evacuation of Jewish
 .towns in Katif

Dov Weissglass, who recently resigned as head of Prime Minister Sharon's"
Office, is still listed as part-owner of a law firm representing PA business

.interests who wish to build a casino in southern Gaza

In January 2003, the Israel Civil Service Commission spokesman affirmed"
Bedein's finding that Weissglass was still registered in the Israel Corporate

Register as part of his law firm, Weissglass-Almagor. The spokesman dismissed
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Register as part of his law firm, Weissglass Almagor. The spokesman dismissed
its importance, however, saying that Weissglass had divested himself from all
financial interests in that firm. The Commission asked him to formally remove

.his name from the firm, however, and indeed, in April 2003, he did so

But, Bedein now reports, it has been confirmed by the Israel Corporate"
Authority that Weissglass is still registered as the lawyer of record for two other
firms that are located at the same addresses and with the same lawyers. One of

.them, in fact, has the very same name: Weissglass-Almagor

On May 11, 2004, the spokesman for the Israel Civil Service Commission wrote"
that Weissglass had divested himself of his law firm and had sold the shares of

his business. Upon examination of the publicly available Israel Corporate
Authority records of the Weissglass business, Bedein reports, there is no record

of any Weissglass activity to divest neither from this second law firm nor from
.his business

Two weeks ago," Bedein wrote in Makor Rishon, "Weissglass was asked if he"
"'.still has contacts with the casino company. His answer: 'No comment

 :Bedein lists the following remaining questions"
What profits did Weissglass' law office and business make from Palestinian *

 ?Authority interests before and after Weissglass assumed his position
What are the current profits of Weissglass' law office and business from *

 ?Palestinian Authority interests
Is there a possibility of a conflict of interest, at a time when Weissglass *

conducts negotiations on behalf of the state of Israel with all official levels of
?the Palestinian Authority

These questions need to be addressed," Bedein concludes, "by the Knesset,"
the Attorney-General, the State Comptroller and by the Israel Civil Service

Commission." The latter two can be visited at
(http://www.mevaker.gov.il/serve/site/english/index.asp) and (http://www.civil-

".(service.gov.il/english/e_index.htm

Now, let us recall what I exposed two years ago. As far as I know, I first exposed
the Sharon-Weisglass casino mafia. Now everyone is catching up. From Haaretz

:5/6/04

Weisglass pushed Sharon to reopen Jericho casino

 ----------------
 Yaakov Katz May. 6, 2004

----------------
 During negotiations with the Labor Party in October"

 over the possibility of the Likud joining a 2000
 national unity government, Ariel Sharon was asked by

 attorney Dov Weisglass, today his bureau chief, to
 speak with then premier Ehud Barak over the

 possibility of reopening the casino in
 Palestinian-controlled Jericho, The Jerusalem Post has

 .learned
 The casino is jointly owned by the Palestinian"

 ,Authority, Casinos Austria, the Austrian bank BAWAG
 and Austrian-Jewish businessman Martin Schlaff, a key

 figure in the ongoing police investigation of the
 .prime minister and his son, Gilad

 At the time I did not think anything was too strange"
 with Weisglass's request, since at the time we knew
 that he was an attorney for the casino," said one of
 the participants at a meeting in October 2000 at the

 Sharon ranch. "But now, with the allegations that
 Sharon may have received bribes from Schlaff, the

 ".meeting and the request seem suspicious
 The reopening of the Oasis Casino, which had a daily"

 turnover of some $680,00 before it was closed nearly
 four years ago due to the conflict with the

 Palestinians, depends largely on Israeli policy in the
 .territories

 The owners were reportedly given a franchise to"
 operate the Jericho casino until 2028, with a 10-year
 tax exemption from the day it opened. BAWAG, like

 Schlaff, is also eagerly waiting for the government to
 .allow for Israelis to resume gambling at the casino

 Following his victory in the 1999 Likud Party"
 leadership primaries, Sharon went into debt to repay

 .NIS 4.7 million in illegal campaign contributions
 Gilad Sharon received a $1.5 million loan, originating

 in Austria, from South Africa-based businessman Cyril
 Kern in order to repay another loan the family had

 .taken out in order to return the illegal donations
 The police are investigating the possibility that Kern"

 served as a front man for Schlaff, another friend of
 Sharon's, and a businessman heavily invested in

 Israel, who could have made the loan in the hope that
 Sharon would make decisions favorable to his business

 interests, including the reopening of the Jericho
 .casino

 We met to talk about whether Sharon should join a'"
 unity government with Barak, and Weisglass told Arik

 to pressure Barak into reopening the casino," the
 source said. 'They agreed that if Sharon joined the
 coalition, then they would ease restrictions on the

 Palestinians in Jericho in order to inadvertently

http://www.mevaker.gov.il/serve/site/english/index.asp)
http://www.civil-service.gov.il/english/e_index.htm).
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'.allow for the casino to reopen
 Shortly after the meeting at the ranch in order to"

 discuss Weisglass's proposal, the national unity talks
 fell through. After Barak called for elections in

 December 2000, Sharon, in a landslide victory, was
 elected prime minister in February 2001 and appointed

 .Weisglass as his bureau chief
 In November 2002, after Gilad Sharon learned that"

 police were tracking the money transfers, he received
 two additional money transfers from BAWAG, totaling

".some $1.5 million

And two years ago I exposed the ugly fact that Sharon's Bureau Chief, Dov
Weisglass was personal attorney to Muhamed Rashid, spelled Rachid below. No

conflict of interest here that Sharon's chief aide is on the payroll of the PLO's
:biggest embezzler. Again, from Haaretz

 Palestinian Finance Minister Salam Fayyad, a former"
 IMF official who was appointed last year to reform

 Palestinian finances and end corruption, said recently
 that his reforms were beginning to bring some order to

.the murky economic structures created by Arafat
 Last year, the commercial as sets illegally controlled
 by Arafat and Rachid were finally trans ferred to the

 Palestine Investment Fund. Auditors identified 67
 in vestments in various banks and companies around the

.world with a total value of $633 million
 But Khraisheh said the reform had little effect"

 because only the assets were turned over, not the
 profits from investments, and the tax revenues were

 not returned at all. In addition, Rachid, who was
 appointed to head the fund's board of directors, still

.effectively controlled the assets
 Khraisheh said the board members had gone to meet"

 Rachid in Cairo, where he now lives, but he 'refused
"'.to cooperate in revealing where the money is

SECRET WAR METHODS

Yes, peaceniks everywhere, your "peacemakers" are not interested in peace. No
one believes a Gaza pullout will bring peace. Everyone knows it will encourage

more such "victories" through terror. Your Israeli "peacemakers" want to
launder endless rolls of cash in the casino which will be their reward for the

pullout. And the foreign powers are salivating at the thought of even more
bloodshed, conflict and best of all, an Israel stripped of its religiosity, patrolled

.by their troops
To get their way, they launched a secret war against the settlers. The strategy

had several tentacles and it goes on to this day and will until Israel turns into a
.Sabbataian state or no state at all

Tentacle 1 - Demoralize Through Ghastly Murder

The list of the dead is too long to even summarize. So I chose three cases where
the parents not only refuse to believe me, but have denounced me. If they can

.be woken up, it would work wonders
Last week, I was at a political meeting where several Knesset members spoke.
Tzvi Hendel was nice to me and we had an extended conversation. But Yitzhak
Levy ran from me. When he was Housing Minister, he approved 9000 new units

for Judea and Samaria. Shortly after, his daughter was blown up in Jerusalem. A
bomb was put on the stairs of her building just before she entered it. He sat at

.cabinet meetings after with his daughter's real murderers in the same room
Koby Mandel was a fourteen year old boy butchered with a friend in a cave

outside their village near Bethlehem. The boy was barely in the ground before
shots went through his teenage sister's bedroom window. Their mother, Sherrie,

still thinks this was a coincidence. It was not. It was double-whammy planned
.terror and "we" told the Arabs where to aim

Ariel Weiss was the subject of a heart-lifting Jerusalem Post article. Within, was
the story of how his mother lifted Nablus troop morale by bringing his platoon

some treats. Two weeks later a small uprising was contrived and Ariel was lured
into the range of a sniper. The parents refuse to accept this account because

they think it makes them guilty. How can they be guilty of anything? How could
?they have known about the secret war

Now, time is short. And unless the deviousness of the internal enemy is
.recognized, all will be lost

Tentacle Two - Destroy The Opposition

Not long after the second Oslo Accord was signed, a civil insurrection was
mounted by Zo Artzeinu, led by Moshe Feiglin. His followers blocked roads with
burning tires and posed a real threat to the country's daily viability. This was the

only reaction that Oslo deserved. However, a few years ago, Feiglin had a
change of heart and decided to join the Likud and "fight from within." And his

"!followers still say, "But look at the effect we're having on the Likud
.Yeah, look

Arutz Sheva was the voice of the opposition. So Sharon just shut it down. And
.nobody did a thing to stop him

.Rabin, Gur, Zeevi, Ben Elissar etc. wanted to shut down Oslo. You know the rest

Tentacle Three - Bring In The Psychopaths
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Netanyahu had just been elected Prime Minister and he was determined to
unilaterally pull out of Hebron. Sound familiar? But he was short three votes in

the cabinet. In comes a psychopathic soldier named Noam Friedman, fresh from
a government hospital psychiatric ward. He shoots up the Hebron shuk in front

.of the tv cameras and the guilt-ridden cabinet gives Netanyahu his wish
We will not detail such staged atrocities as the Hebron massacre, Bat Ayin etc.
etc. Instead let's look at a picayune incident; the uprooting of olive trees by the

settlers of Kfar Tapuakh and Itamar. Now could anything be lower than killing
innocent Arab trees? Not in the public eye. Only problem is the uprooters were

members of the "peace" team and Kfar Tapuakh and Itamar are on their
.chopping block

However, it's not the trees who will suffer as the secret war against the settlers
carries on. Jewish families of all political and economic stripes will grieve and

.grieve until there is no one left to grieve for
Israel is being murdered through dissection by greedy, immoral, lying,

treacherous thugs. Civil disobedience against them is no equal crime. But there
is a cleaner option and I've been saying it for years. Get them on Rabin. The

evidence has been amassed. Rabin's murderers are the "peacemakers" behind
.the Gaza pullout

.Now sue, sue and sue some more
.Or wallow in your pens until it's your turn for the slaughterhouse

end

June 8th Tuesday morning, 7am-8am Israel time

http://www.israelnationalradio.com/#tamar
LIVE Radio. Israel National Radio show host Tamar Yonah interviews guest

Barry Chamish. Call in with your questions and comments. Show is 1 hour long.
/Listen LIVE at: http://www.israelnationalradio.com

CALL TOLL-FREE

 US & Canada: 1-800-270-4288
England: 00-800-3-700-7000

South Africa: 09-800-3-700-7000
Israel: 1-800-270-428

.THURSDAY, JUNE 10TH, 7:00 p.m

The Secret War Against the Settlers" by Barry Chamish, Author, "Save Israel!","
"Who Murdered Yitzhak Rabin?" . In English. Root & Branch at the Israel Center,

. , ,Keren HaYesod 22, Thurs, 7:00 p.m., Tel. 566-7787

And On Tuesday July 13, I have been invited to address the Jews Of Gaza. I will
.be appearing at the Neve Dekelim Matnass

I will be at the Gefen Books stand at the Hebrew Book Fair, Israel Museum,
 .Jerusalem from June 9-19th

A recent interview with me done by me with Dr. Stanley Montieth;
http://www.soundwaves2000.com/radio%5Fliberty/index.asp?how=1

Of interest. I copied my English language video Who Murdered Yitzhak Rabin to
sell at my lecture venues. It's 2 1/2 hours long and really impressive. I now have

 .NTSC copies if anyone would like to order
I'll be putting together a new book. In the meantime, as usual, you can order my
English books, Who Murdered Yitzhak Rabin, Israel Betrayed, The Last Days Of

Israel and Save Israel! by writing me at chamish@netvision.net.il
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Radiations - A Review 100,000
by Barry Chamish

On August 14, at 9 PM, Israeli television station, Channel Ten, broke all
convention and exposed the ugliest secret of Israel's Labor Zionist founders;

.the deliberate mass radiation poisoning of nearly all Sephardi youths
The expose began with the presentation of a documentary film called, 100,000
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Radiations, and concluded with a panel discussion moderated by TV host Dan
.Margalit, surprising because he is infamous for toeing the establishment line

:Film Details

.Radiations, released by Dimona Productions Ltd. in 2003 100,000

Producer - Dudi Bergman
Directors - Asher Khamias, David Balrosen

Panel Discussion Participants

A Moroccan singer was joined by David Edri, head of the Compensation
Committee for Ringworm X-Ray Victims, and Boaz Lev, a spokesman for the

.Ministry Of Health

:Subject

In 1951, the director general of the Israeli Health Ministry, Dr. Chaim Sheba flew
to America and returned with 7 x-ray machines, supplied to him by the American

.army
They were to be used in a mass atomic experiment with an entire generation of

Sephardi youths to be used as guinea pigs. Every Sephardi child was to be
given 35,000 times the maximum dose of x-rays through his head. For doing so,

the American government paid the Israeli government 300 million liras and 60
million liras Health budget was 60,000 liras. The money paid by the Americans is

equivalent to billions of dollars today. To fool the parents of the victims, the
children were taken away on "school trips" and their parents were later told the

x-rays were a treatment for the scourge of scalpal ringworm. 6,000 of the
children died shortly after their doses were given, the many of the rest

developed cancers that killed them over time and are still killing them now.
While living, the victims suffered from disorders such as epilepsy, amnesia,

.Alzheimer's disease, chronic headaches and psychosis

Yes, that is the subject of the documentary in cold terms. It is another matter to
see the victims on the screen. ie. To watch the Moroccan lady describe what

.getting 35,000 times the dose of allowable x-rays in her head feels like
I screamed make the headache go away. Make the headache go away. Make the"

".headache go away. But it never went away
.To watch the bearded man walk hunched down the street

I'm in my fifties and everyone thinks I'm in my seventies. I have to stoop when I"
".walk so I won't fall over. They took my youth away with those x-rays

.To watch the old lady who administered the doses to thousands of children
They brought them in lines. First their heads were shaved and smeared in"

burning gel. Then a ball was put between their legs and the children were
ordered not to drop it, so they wouldn't move. The children weren't protected

over the rest of their bodies. There were no lead vests for them. I was told I was
doing good by helping to remove ringworm. If I knew what dangers the children

 "!were facing, I would never have cooperated. Never
Because the whole body was exposed to the rays, the genetic makeup of the

children was often altered, affecting the next generation. We watch the woman
with the distorted face explain, "All three of my children have the same cancers

"?my family suffered. Are you going to tell me that's a coincidence
Everyone notices that Sephardi women in their fifties today, often have sparse

patchy hair, which they try to cover with henna. Most of us assumed it was just
a characteristic of Sephardi women. We watch the woman on the screen wearing

a baseball-style hat. She places a picture of a lovely young teenager with
flowing black hair opposite the lens. "That was me before my treatment. Now

look at me." She removes her hat. Even the red henna can't cover the horrifying
.scarred bald spots

The majority of the victims were Moroccan because they were the most
numerous of the Sephardi immigrants. The generation that was poisoned

became the country's perpetual poor and criminal class. It didn't make sense.
The Moroccans who fled to France became prosperous and highly educated.

The common explanation was that France got the rich, thus smart ones. The real
explanation is that every French Moroccan child didn't have his brain cells fried

.with gamma rays
The film made it perfectly plain that this operation was no accident. The dangers
of x-rays had been known for over forty years. We read the official guidelines for

x-ray treatment in 1952. The maximum dose to be given a child in Israel was .5
.rad. There was no mistake made. The children were deliberately poisoned

.David Deri, makes the point that only Sephardi children received the x-rays
I was in class and the men came to take us on a tour. They asked our names."

The Ashkenazi children were told to return to their seats. The dark children were
".put on the bus

The film presents a historian who first gives a potted history of the eugenics
movement. In a later sound bite, he declares that the ringworm operation was a
eugenics program aimed at weeding out the perceived weak strains of society.

The film now quotes two noted anti-Sephardi racist Jewish leaders, Nahum
.Goldmann and Levi Eshkol

Goldmann spent the Holocaust years first in Switzerland, where he made sure
few Jewish refugees were given shelter, then flew to New York to become head

of the World Jewish Congress headed by Samuel Bronfman. According to
Canadian writer Mordecai Richler, Bronfman had cut a deal with Prime Minister

.Mackenzie King to prevent the immigration of European Jews to Canada
But Levi Eshkol's role in the Holocaust was far more minister than merely not

saving lives. He was busy taking them instead. From a biography of Levi Eshkol
:from the Israeli government web site

In 1937 Levi Eshkol played a central role in the establishment of the Mekorot"
Water Company and in this role was instrumental in convincing the German

government to allow Jews emigrating to Palestine to take with them some of
".their assets - mostly in the form of German-made equipment
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While world Jewry was boycotting the Nazi regime in the '30s, the Jewish
Agency in Jerusalem was propping up Hitler. A deal, called The Transfer
Agreement, was cut whereby the Nazis would chase Germany's Jews to

Palestine, and the Labor Zionists would force the immigrants to use their assets
to buy only German goods. Once the Jewish Agency got the German Jews it
wanted, those they secretly indoctrinated in the anti-Judaism of Shabtai Tzvi

and Jacob Frank, they let the Nazis take care of the rest of European Jewry. The
.Holocaust was a eugenics program and Levi Eshkol played a major role in it

The Moroccan lady is back on the screen. "It was a Holocaust, a Sephardi
".Holocaust. And what I want to know is why no one stood up to stop it

David Deri, on film and then as a panel member, relates the frustration he
.encountered when trying to find his childhood medical records

All I wanted to know was what they did to me. I wanted to know who authorized"
it. I wanted to trace the chain of command. But the Health Ministry told me my

".records were missing
Boaz Lev, the Health Ministry's spokesman chimes in, "Almost all the records

".were burned in a fire
So let us help Mr. Deri trace the chain of command. But now I must intrude

myself in the review. About six years ago, I investigated the kidnapping of some
4500, mostly Yemenite immigrant infants and children, during the early years of

the state. I met the leader of the Yemenite children's movement, Rabbi Uzi
Meshulum, imprisoned for trying to get the truth out. He was later returned

home in a vegetative state from which he has not emerged. He told me that the
kidnapped children were sent to America to die cruelly in nuclear experiments.
The American government had banned human testing and needed guinea pigs.

The Israeli government agreed to supply the humans in exchange for money
and nuclear secrets. The initiator of Israel's nuclear program was Defence

 Ministry
.director-general Shimon Peres

Rabbi David Sevilia of Jerusalem corroborated the crime and later, I even saw
photos of the radiation scars on the few surviving children, and the cages the

.infants were shipped to America in
Just over five years ago I published my belief on the internet, that Israel's Labor

Zionist founders had conducted atomic experiments on Yemenite and other
Sephardi children, killing thousands of them. Almost three years ago, I

published the same assertion in my last book, Save Israel!. I suffered much
.scorn for doing so. However, I was right

We return to the documentary. We are told that a US law in the late '40s put a
stop to the human radiation experiments conducted on prisoners, the mentally

feeble and the like. The American atomic program needed a new source of
.human lab rats and the Israeli government supplied it

:Here was the government cabinet at the time of the ringworm atrocities

Prime Minister - David Ben Gurion
 Finance Minister - Eliezer Kaplan
Settlement Minister - Levi Eshkol

 Foreign Minister - Moshe Sharrett
Health Minister - Yosef Burg
Labor Minister - Golda Meir

Police Minister - Amos Ben Gurion

The highest ranking non-cabinet post belonged to the Director General Of The
.Defence Ministry, Shimon Peres

That a program involving the equivalent of billions of dollars of American
government funds should be unknown to the Prime Minister of cash-strapped
Israel is ridiculous. Ben Gurion was in on the horrors and undoubtedly chose

 .his son to be Police Minister in case anyone interfered with them
Now let's have a quick glance at the other plotters, starting with the Finance

Minister Eliezer Kaplan. He handled the profits of the operation and was
rewarded for eternity with a hospital named after him near Rehovot. But he's not

alone in this honor. The racist bigot Chaim Sheba, who ran Ringworm
Incorporated, had a whole medical complex named after him. Needless to say, if

there is an ounce of decency in the local medical profession, those hospital
.names will have to change

Then there is Yosef Burg, who the leaders of the Yemenite Children's movement
insist was the most responsible for the kidnappings of their infants. As Health

Minister, he certainly played a pivotal role in the Ringworm murders. That would
go a great way to explaining the peculiar behavior of his son, the peacemaker,

.Avraham Burg
Let us not forget Moshe Sharrett, who had Rabbi Yoel Brand arrested in Aleppo
in 1944 for proposing a practical way to save 800,000 Jews trapped in Hungary.
Sharrett's most cited quote is, "If Shimon Peres ever enters this government, I

will tear my clothes and start to mourn." Several Yemenite Children activists told
me Sharrett was referring to the kidnapping of the Yemenite children when he

 .made this statement
And other amateur historians have told me that Levi Eshkol openly and proudly

announced his belief in the tenets of Shabtai Tzvi, but try as I have, I haven't
tracked down a citation. However, we do know of Eshkol, that during the period

of the radiations, he served first as Settlement Minister, then took over from
:Kaplan as Finance Minister. From his bio

In 1951 Eshkol was appointed Minister of Agriculture and Development, and"
from 1952 to 1963 - a decade characterized by unprecedented economic growth

despite the burden of financing immigrant absorption and the 1956 Sinai
Campaign - he served as Minister of Finance. Between 1949 and 1963, Eshkol

also served as head of the settlement division of the Jewish Agency. In the first
four years of statehood, he was also treasurer of the Jewish Agency, largely

responsible for obtaining the funds for the country's development, absorption of
".the massive waves of immigrants and equipment for the army

In short, Eshkol was the person most responsible for Israel's immigrants, the
ones he sent to radiation torture chambers
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.ones he sent to radiation torture chambers
Finally, there is Golda Meir. We don't know her role, but she was in on the secret

and rewarded for it. Note that every prime minister thereafter until 1977, when
the honorable Menachem Begin was elected, came from this cabal. And note

also, that no one from what is called the Right today, was privy to the slaughter
of the Sephardi children. Apply that lesson to a contemporary fact: It is the

descendants of these
butchers who brought us the Oslo "peace" and are determined to wipe out the

settlers of Judea, Samaria and Gaza as surely as they had dealt with the inferior
.dark Jews who came into their clutches fifty years before

Now try and imagine it is 1952 and you are in a cabinet meeting. You will be
debating whether to send the Yemenite babies to America for their final zapping,

or whether to have them zapped here. That is what the Luciferian, satanic
Sabbataian founders of our nation were prattling on about when they got

 .together to discuss the affairs of state
After the film ended, TV host Dan Margalit tried to put a better face on what he'd

witnessed. Any face had to be better than what he had seen. He explained
meekly, "But the state was poor. It was a matter of day to day survival." Then he

stopped. He knew there was no excusing the atrocities the Sephardi children
.endured

But it was the Moroccan singer who summed up the experience best. "It's going
".to hurt, but the truth has to be told. If not, the wounds will never heal

There is one person alive who knows the truth and participated in the atrocities.
He is Leader Of The Opposition Shimon Peres, the peacemaker. The only way to

get to the truth and start the healing is to investigate him for his role in the
kidnapping of 4500 Yemenite infants and the mass poisoning of over 100,000

 .Sephardi children and youths
But here is why that won't happen. It is a miracle that 100,000 Radiations was

broadcast at all. Clearly though, someone fought for it but had to agree to a
compromise. The show was aired at the same time as the highest-rated show of
the year, the final of Israel's, A Star Is Born. The next day, there was not a word
about 100,000 Radiations in any paper, but the newly-born star's photo took up

 .half the front pages
That's how the truth is buried in Israel, and somehow, these tricks work. The

.same methods were used to cover up the Rabin assassination
However, a few hundred thousand people saw the film on their screens and they
will never forget the truth. If the Rabin assassination doesn't bury Labor Zionism

.for good, then 100,000 Radiations eventually will

end

A decent background piece on the subject of the Ringworm Holocaust is found
:at

http://www.haaretz.com/hasen/spages/458044.html

I cover the subject and explain the motivations for the evil on my new audio CD
.and video called The Dirty Secrets Of Oslo

:I'm getting my first reactions and they are strong. Here are two

 .I've listened to your CDs twice so far, and will do so again"
".You speak truth. I know that

 ,Hi Barry"
I have listened to your CD twice now. You need to somehow get this word out. I
don't know how. After listening to this, I have more admiration and respect for

you than ever. You have managed to put things together in the right perspective.
You have broken into something that answers many questions that I have

always had. We have to get this word out somehow. If you can think of anything
".that I can do to help you, please do let me know

To see or hear my 90 minute lecture last May in Denver on the real "peace"
.process, just write me at chamish@netvision.net.il $20 will get you one, $32, both

And as usual, you can order my English books, Who Murdered Yitzhak Rabin,
Israel Betrayed, The Last Days Of Israel and Save Israel! by writing me at the

.same address
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 <From : Barry Chamish <chamish@netvision.net.il
 Sent : Wednesday, September 29, 2004 10:08:59 AM

 To : gblech@netvision.net.il
 Subject : 1997

 Inbox | | |

http://www.barrychamish.com

IN THE BEGINNING THERE WAS HEBREW UNIVERSITY
by Barry Chamish

By October 1996 I knew that Yigal Amir wasn't the murderer of Yitzhak Rabin.
There wasn't all that much evidence to back the claim, but what existed was

conclusive. We had the assassination film showing Rabin walking upright after
Amir's shots. There were the police lab results proving Rabin was shot point

blank, which the film showed, Amir could not have done. And we had a witness
.who told us what happened

At the time I was co-editor of an intelligence newsletter called Inside Israel. My
partner, Joel Bainerman and I decided to publish our findings. By doing so, we

were the first publication to expose the real Rabin murder. Reading that first
article today, one has to be amazed how accurate our research was so early in

.the game
It was such a modest newsletter. We barely had a hundred subscribers. Yet that

article in that humble vehicle was reprinted over and over and to our total
surprise, a hundred subscribers convinced thousands of people to read this

new point of view on Rabin's murder. And because I was the first to dare to say
the unsayable, the higher-ups decided I had to be quashed. The means chosen

.was television
I received a call from the producer of Israel's leading TV weekend magazine. He
told me he was impressed with my findings and wanted to produce a TV report

.that would get to the bottom of the Rabin murder
Back then, I thought media people told the truth. Now how naive was I!! In fact,

the show which aired on Channel Two was a snow job of epic proportions using
.incredibly deceitful editing to present me in the very worst light possible

This might have been the end of my involvement in Rabin murder truthseeking,
except I had an activist partner who knew how to exploit an opening. He said,
"Let's organize a public lecture and see what happens." So he rented a hall at

the Windmill Hotel in Jerusalem, did some modest promotion and then we
.waited to see if anyone would show up

It was the stormiest evening of the year. Driving to the hotel I was crestfallen.
The rain was so thick I couldn't see ten yards in front of me. No one was going

.to leave their homes on a night like this to hear me
However, a lot of people saw the article and the tv show and braving the

miserable weather, over seventy arrived for the lecture. On a clear evening, we
guessed over 200 would have made it. Also impressed by the turnout was a

well-known Druze reporter for television Channel One Rafi Halabi. He reported
the surprising turnout in the driving rain and interviewed me fairly. I was now

.reaching a few million people without editing
One audience participant was Brian Bunn, a member of the Foreign Students

Council of the Hebrew University of Jerusalem. He was in his early twenties and
had a hippieish look about him. He wasn't certain that my conclusions were

right but felt Hebrew University students should judge the evidence for
themselves. He asked if I would speak at Hebrew University if he used his

position to organize a lecture for me. Naturally, I agreed, neither of us
.understanding that we were about to turn the country upside-down

Also in the audience was Joel's friend David Perkins. He was a
musician/performer with a great flair for flamboyance. He volunteered to help

Brian publicize and record the event. The accompanying photos were taken by
.him

THE SHOW GOES ON...ALMOST

Brian Bunn showed his character. He was under threat from all quarters at
Hebrew University to cancel the lecture. He didn't budge. All his posters were

ripped down. He put them back up. He had no idea why there was so much
.opposition to his modest event

I had no idea that there was going to be any trouble until I met the Channel One
reporter at the Hyatt Hotel near the university two hours before the speech on
A il 3 1997 Sh t ld t t " l i th " Sh fil d d I
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April 3, 1997. She told me to expect "an explosion there." She filmed me and I
was muddled. But the camera ran out of film and we reshot my interview. This
time I found inspired words. I said, "Minimum, I'm wrong. Maximum, I'm right.

We'll never know if I don't speak." That message, broadcast as the first item on
the 8 o'clock news altered my image to millions of people from a deluded fanatic

.to a rational reporter
At the time, I earned my keep as a correspondent for foreign magazines like

Billboard and The Hollywood Reporter. I was unknown to most Israelis. Why was
 ?I the first item on the news, even before the speech began

And why were all those tv cameras waiting for me at the university to cover my
lecture live? They were pre-positioned to cover the "explosion" planned by the
top echelons of the Israeli security establishment. Joel, David, Brian and I met
outside the lecture hall, saw the crowd of demonstrators holding candles and

signs, saw the tv vans, and saw the mass of reporters. We turned to each other,
"?asking, "What the hell is going on here

We all made the fateful decision without hesitation. As dangerous as it looked,
.when Brian said,"Let's go in," we all moved towards the entrance of the hall

A "student" saw me and shouted, "It's him." The crowd booed. Then a little man
I had never met rushed at me with fists raised and shouted repeatedly, "Hit me, I

want you to hit me." It turned out that the tiny provocateur was Labor Knesset
member Eitan Cabel. He, along with MK Dahlia Itzik had helped organize the
demonstration. The real students were in their twenties and quietly holding
candles. The fake students were Shabak agents in their thirties. Later in the
year, we recognized them on TV leading other phoney protests. Worse, the

university security guards were working with them and Brian saw one guard put
.his security shirt over a Meretz Party tee shirt

The security department of Hebrew University was working with the Shabak to
foment a riot. Some 200 legitimate students and interested outsiders arrived to
hear my lecture and the rioters violently stopped them from entering the hall. A
70 year old woman, Ruth Matar, was thrown through a plate glass window. But

when the police were called to put a stop to the violence, the university's
.security department prevented them from entering the university

I managed to get into the hall by the skin of my teeth and waited for it to fill up. I
heard the noise outside but was told not to show myself there. So I had no idea

what was happening outside and believed that it would be sorted out and I'd
give my speech to a sizable crowd. But no one was allowed in except for dozens
of reporters. Now how come they were allowed in by the security guards and not

the students? (see attachment 2 where I'm surrounded by the reporters. Rotate
.(one turn right

Thank goodness they were there. One after another asked me, "Are you a
"?Revisionist

.Like Jabotinsky?" I asked sincerely"
".No, like Holocaust denier"

"?Why would you think that"
".That's what they told us"

So, the little press conference was orchestrated too. But the stage management
was backfiring. Some reporters starting listening to me as I showed the

evidence. Then more joined in. One reporter, Avi Segal, wrote a very favorable
piece in the newsmagazine Yerushalayim. The riot was covered by the world's

media. It even made page one of the New York Times. This was no way to cover
.up the Rabin murder

So a security agent tried to break up the interviews. He sternly told me: "You'll
".have to leave. A Knesset member wants to meet with you

Well, I don't want to meet with him," I replied. And the interviews went on. One"
led to a TV interview on Cable news the next day, where I exploited the forum
skillfully, and attacked Hebrew University for its hypocrisy. The Shabak, Eitan

Cabel, Dahlia Itzik and company had planned to disgrace me and all they
succeeded in doing was making me famous for the first time in my life. To this
day, there is no way to thank them enough. Because of their efforts, when my
book Who Murdered Yitzhak Rabin was later published, it was a bestseller in

.Israel
But that's not what I was thinking that evening. I was just ticked off that my

lecture was disrupted. However, the security people, under orders, I later found
out, from the president of Hebrew University, were more ticked off that I was

showing real reporters real evidence. They ordered the reporters out. With
nothing more to do, Joel and David suggested we meet at the Hyatt for drinks. I

.would drive Brian there in a few minutes
However, I was not permitted to walk to my car. Two security guards ordered me

to come to a room "for my own safety." Brian was not told where to find me.
Sitting alone in that room with the guards was the most disturbing part of the

evening, even moreso than the riot itself. I was becoming more certain that
.something bad was being planned for me

In fact, that may have been the case. But Brian kicked up a storm at security
headquarters and I was released. He was even more upset than I was that the

lecture was a disaster and in the car, apologized non-stop. But when we sat at
.our table at the Hyatt, Joel and David were delighted

.It was very, very good," declared a smiling Joel"
".David added, "A miracle of promotion

We were surrounded by the thirty-something "students. They were sitting at
every table watching and recording us. After a few drinks I understood what

.Joel was so happy about. The bad guys made me an instant celebrity
We started getting playful. We ran out of cigarettes and I stood up and bummed

a few from the chief Shabak agent tailing us. He complied, so David asked him if
 he'd mind taking

 .(our picture. (See attachment 1, from left to right; me, Brian, Joel, David
What you see is a moment in four men's lives, when we knew we did something

good for our nation and our people, something that would not go away. We all
.knew we had made history that night

***

Now it's Rabin month again. On October 27th, the Hebrew calendar anniversary
of Rabin's murder will again be commemorated with its usual cornucopia of
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of Rabin s murder will again be commemorated with its usual cornucopia of
.media fibs

And as usual, there will be a truthful conference on the Rabin murder sponsored
 .by the Root and Branch Association

.But there are two differences this year
For the first time in five years, when Dr. David Morrison's Lies - The Rabin

Assassination And The Israeli Secret Services, was published, there is a new
book in the Israeli market deeply and seriously analyzing the Rabin

assassination and coming up with precisely the same conclusions as my own
work. It is called Tolaat Yaacov VeDavid Yishmael. The author uses the pen

name M.D. Ben-Ami. He is keeping his identity secret. My guess is the book is
.the righteous work of Arieh Stav

The author has a 900 page running conversation with George Orwell about the
News Speak lies of the Israeli government since "peace" was brokered in 1992.
Almost a hundred pages of the conversation are about the Rabin murder and I

am quoted liberally. Like David Morrison before him, the author thoroughly
examines my research and concludes that I got it right. (Tammuz Publishers,

(POB 21337, Tel Aviv 61213
Here is the highest recommendation I can offer. 900 page books in Hebrew scare

me away because of the time needed for me to read so much Hebrew. I enjoyed
.every moment of this book and I barely felt any time passing

Difference two: the conference will change. A serious problem in the past two
years is that too many people have heard the speakers. I can't give a new

speech each year. The evidence remains the same and only updates change
from conference to conference. Even more discouraging, the conferences fail to

produce what we all want; a new commission of inquiry to finally get to the
.bottom of the crime

This year there will be a trial. We are planning to assemble a jury of respected
legalists, police officials, doctors, journalists and public figures who will hear

our evidence, discuss it with the audience and at the end of the evening, vote on
whether Rabin was murdered in a political conspiracy and whether Amir was the

.actual triggerman
It will also be a conference by invitation only. We need your help. First, if you

wish to attend, write rb@rb.org.il to book a place. Next, we need you to
recommend jurists, ideally skeptics from the whole political spectrum. If you

can persuade such a skeptic to sit on the panel, please write to the same
.address and he/she will receive an official invitation. Do join in

With the new format we are hoping that a way will be found to break the cover-
up. Places are limited this year, so do contact the organizer and help make the

.event successful, even historical

**

And my new book Shabtai Tzvi, Labor Zionism And The Holocaust will be out on
Oct. 1. That happens to be the day I fly to Italy for a press conference and

lecture. But I'll be back on the 4th and will begin filling the many orders for the
.book which have arrived

If you'd like to purchase the book and have a good family time, I will have a table
at the Pnai Kedem kite festival on Oct. 5. Call Suzy or Michael at 054-473-0652 or

02 930 -9076
.for details

As always, my books Who Murdered Yitzhak Rabin, Israel Betrayed, The Last
Days Of Israel. and Save Israel!, as well as my videos and CDS, The Dirty

Secrets Of Oslo, and Who Murdered Yitzhak Rabin are available by writing me at
chamish@netvision.net.il

Finally, the attachments are being sent under separate cover because so many
programs trash messages with attachments. If your program does so, look in

Trash. I sent myself the message with the two attachments and it took five
 .seconds to send. So no one can complain about me sending too many bytes
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 ''מרכז פרס לשלום
ושילטון''

מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד              תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)

אורן אדרי 
חבר מתאריך 17.5.13

24385 הודעות

   29.09.04   22:27   

     
  94. יישר כח גדול לברי חמיש שלא קופא על השמרים.  

בתגובה להודעה מספר 93
 

 

הדברים והתמונה המצורפת הזכירו לי את הסרט The Untouchables (הבלתי משוחדים)
שמבוסס על סיפור אמיתי.

תקופת היובש באמריקה.
ארבעה חבר'ה נועזים משיקגו החליטו לעשות מעשה ולצאת נגד ראש הפשע 'אל קאפון'.

זה התחיל בסטירה מצלצלת (פשיטה על אחד מבתי היצור).
לאחר הפשיטה, החבר'ה הלכו להרים כוסית (כוסית אסור- אז הדליקו סיגר)

ואצלנו,
תקופת החיסולים בישראל.

חבורה נועזת נותנת הרצאה שפוגעת ישירות בראש הפשע הישראלי.
גם פה מדובר בסטירה ראשונית מצלצלת שהסתיימה בהרמת כוסית במלון הייאט. 

 .(our picture. (See attachment 1, from left to right; me, Brian, Joel, David
What you see is a moment in four men's lives, when we knew we did something good for our
nation and our people, something that would not go away. We all knew we had made history

.that night

The real Eliot Ness 1902-1957

35 שניות של שרון לפני החקירות: 

מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד              תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)

פילוביץ שחף 
חבר מתאריך 9.2.02

98335 הודעות

   10.08.03   06:06   

     
  33. תכנית הותיקן = ירושלים !!  
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בתגובה להודעה מספר 0
 

ערכתי לאחרונה בתאריך 26.01.04 בשעה 06:38 בברכה, פילוביץ שחף
 

הקשר של הותיקן נגד ישראל.

בחודש מרץ 1994 העיתון שישי חשף פרט מדהים על תהליך "השלום" במזה"ת. בראיון במאי 1993,
חבר של שמעון פרס, אינטלקטואל צרפתי בשם מארק הטלר טען שהוא העביר מכתב מפרס לאפיפיור.
באותו מכתב שמעון פרס הבטיח שירושלים תהפוך לעיר בינלאומית שהשליטה הפוליטית עליה תהיה

בידי האו"ם ואילו הותיקן יזכה בהגמוניה דתית על ירושלים. האו"ם יעניק בירה לאש"ף ומזרח ירושלים
תהפוך למרכז דיפלומטי בינלאומי.

הטענה של הטלר מגובה ע"י העיתון האיטלקי לה סטמפה שבו נכתב גם
שערפאת שמע על ההסכם הזה והוא נוסף כסעיף סודי למסמך "הצהרת

העקרונות" שנחתם בוושינגטון בספטמבר 1993.

במרץ 1995 ערוץ הרדיו הישראלי, ערוץ שבע, קלט מסר מהשגרירות הישראלית ברומא שהיה מיועד למשרד החוץ
הישראלי בראשות פרס. במסר זה היה אישור להסכם העברת ירושלים לידי הותיקן. התוכן של המסר התפרסם

בעבור יומיים בעיתון ישראלי שמאלני קיצוני, הארץ. בעקבות הפרסום פרץ סקנדל ורבנים רבים שהזמינו את פרס לליל
הסדר ביטלו את ההזמנה כמחאה על בוגדנותו. פרס טען שהמסר הוא אמנם נכון אך מישהו השמיט מילה אחת, את

המילה: לא. מה שנכתב באמת במסר היה כביכול: ישראל לא תמסור את ירושלים לידי הותיקן.

הרבנים קיבלו את התירוץ העלוב של פרס והזמינו אתו מחדש לליל הסדר. אולם, במפגש מאוד
מתוקשר עם קלינטון בשנת 1997, פרס חזר שוב על מדיניותו והשתמש במילים " כפי שכבר

הבטחתי לבישופות הקדושה".

השותף של פרס לפשע, היוזם האמיתי של הסכמי אוסלו, יוסי ביילין, תיאם את המדיניות שלו בנוגע
לאש"ף עם הותיקן. שימו לב לתזמון. באותו זמן שביילין ניהל מו"מ על הסכמי אוסלו עם אש"ף הוא

היה בדיונים עם הותיקן לגבי הכרה במדינת ישראל. ההסכם שלו הפך גם הוא לסקנדל קטן
כשפוליטיקאים כמו יו"ר אגודת ישראל, אברהם שפירא וסגן ראש עיריית ירושלים, שמואל מאיר,

שמעו על סעיפים סודיים בהסכם של ביילין עם הותיקן. סעיפים אלו כללו מסירת מקומות קדושים
בירושלים לידי הותיקן. אך שניהם הושתקו. שפירא הושתק ע"י מחיקת חוב בן 250 מיליון דולר

שמפעל השטיחים שלו צבר. מאיר הושתק אחרי שרכבו נמחץ תחת רכב של האו"ם שנהג בו איש
אש"ף. מובן לחלוטין שהנהג לא נשפט אלא שוחרר לאחר חקירה מקוצרת במשטרה.

בואו נקפוץ קדימה לשנת 1999. שר החוץ שלמה בן-עמי מדלג בין המלך קרלוס מספרד והותיקן.
שם נמצא האקשן של ממשלת ישראל. וכשהמצב מחמיר מרכז העניינים עובר לפריז שם שיראק,

אולברייט, וערפאת מחכים לשר החוץ הישראלי.

אין שום ספק שהותיקן רוצה שישראל תיסוג מהר הבית ושמנהיגינו מנסים למלא את רצונו של
הותיקן. מה שאני לא מבין הוא למה. אך חומר שנשלח לי עונה על השאלה הזו.

הרשו לי להקדים ולהעיר כמה הערות לפני שאני ממשיך. רוב הקוראים הנאמנים שלי אינם אנשים
עם אופי חובב-קונספירציות. מה שמשך אותם לרשימת האי-מייל שלי הוא שפתרתי את רצח רבין

והצעתי פתרונות הגיוניים יותר להתאבדות הישראלית מאשר הפתרונות ששומעים בתקשורת
הכללית. לקח לי חמש שנים להוכיח את העובדה שהמועצה ליחסים בינלאומיים (CFR) בניו יורק

היא אויב מספר אחת של ישראל. ולמרות שאני מספק לכך עדויות רבות עדיין ישנם אלו המפקפקים
שיש בידי ארגון אחד כל-כך הרבה כוח. כל פעם שאני חופר לעומק מאשימים אותי שאני מגזים

ומדמיין, וממציא לי אויבים.

אך מה אעשה ויש בידי ראיות שה"חברה של ישו" הידועה בשם "הישועים", הוא הכוח האמיתי בידי
המועצה ליחסים בינלאומיים ובכך היא האויב הגדול ביותר של ישראל ושל היהדות? המפקפקים בי
הולכים לעשות מזה חגיגה אך אני אגיד את זה בכל זאת. יש בידי ראיות, והדברים שאני אומר הם

לא סתם דמיונות.

ידוע לי כבר זמן מה שכומר הישועי לשעבר, מלאכי מרטין, חשף את בוגדנותה של החברה שלו.
מכותבים רבים שלי כתבו לי שאני לא יכול להבין את המצב האמיתי של ישראל בלי לקרוא את דבריו

של מרטין. אך עדיין דבריו של איש אחד לא הספיקו לי. לא רציתי להסתכן סתם בכך שישימו אותי
ללעג. אך לאחרונה קולות נוספים נשמעו וחיזקו את דבריו של מרטין, אז התחלתי לשים לב. מלחין
שמאוד הערצתי לפני שלושים שנים, טופר סאסי, פרסם ספר שנקרא Rulers of Evil שהרחיב על

התיזה של השלטון הישועי על המערכת הפוליטית של ארה"ב. הספר זוכה לביקורות טובות.
התחלתי להתכתב איתו ובקרוב אקבל את ספרו.

בינתיים, ארחיב את הדיבור על ספר שסיימתי לקרוא, הספר: Vatican Assassins, שנכתב ע"י
אריק ג'ון פלפס. אפשר לקרוא מובאות מתוכו באתר: www.vaticanassassins.org . הקריאה בספר
הייתה חוויה בלתי רגילה. קיבלתי את הגירסה הראשונית של הספר, בכריכת ספירלה. הספר היה
בן 750 עמודים. שש מאות העמודים הראשונים בספר מנסים להוכיח, ומצליחים לא רע, שהמטרה

של הישועים היא המלחמה ברפורמה הפרוטסטנטית ובסופו של דבר החזרת עטרה ליושנה
כשהאפיפיור האחד והיחיד יהיה בעל המונופול על הדת בעולם. הם ישתמשו בכל כוח אפשרי ואכזרי

שיש בידם כדי לחסל את כל המתחרים, יהיו אשר יהיו: יהודים, מוסלמים, ונוצרים שלא מכירים
בותיקן כבירתם. 

אנחנו נתמקד במה שיותר יעניין את רוב הקוראים, המלחמה נגד היהודים, עכשיו ולאורך
ההיסטוריה.

אני אתחיל עם הטענה של הספר שהשלטון הישועי בבריטניה הוא שיצר את התנועה הציונית ואת
הקמת הבית הלאומי של העם היהודי, מדינת ישראל. אין לי שום בעיה עם זה מכיוון שידוע

שהבריטים הם שעיצבו את כל המזה"ת כפי שהוא מוכר לנו היום. אם הבריטים יצרו את ערב
הסעודית, ירדן, עיראק לבנון וסוריה, אפשר להיות בטוחים שהם יצרו גם את מדינת ישראל.

ההאשמה הכבדה ביותר כלפי הישועים היא שכדי לאכלס את מדינת ישראל הם חוללו את
הפוגרומים ואת השואה כדי לעודד את ההגירה למקום בטוח יותר במזה"ת. בעמוד 548 בספר

כתוב כך:
היטלר, כשעלה לשלטון עיצב את האס. אס כמו המסדר הישועי. הוא נעזר בהימלר הקתולי הבווארי

ובדודו הישועי כדי להוציא לפעול את תכניתו. היטלר הצהיר:
"הכי הרבה למדתי מהמסדר הישועי. חלק גדול מהארגון העברתי למפלגה שלי. אני אספר לכם סוד,

אני מייסד מסדר. אני רואה את הימלר כאיגניטיוס דה ליולה שלנו."

ווולטר שלנברג, ראש השיצהריטסדיינסט (SD) הנאצי חושף: 
"האס.אס אורגן ע"י הימלר ע"פ העקרונות של המסדר הישועי. החוקים והרוחניות שעיצב איגניטיוס

דה ליולה הם מודל שהיטלר רצה לחקות."
אדמונד פריס שואל שאלה נוקבת יותר על היטלר:

" האם זה לא היה דודו, הכומר הישועי שקודם לדרגה בכירה באס. אס?

http://www.vaticanassassins.org/
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האם זה לא היה אותו אחד שהיה יד ימינו של הלק וון לדוצ'אוסקי, ראש המסדר, שבאותו הזמן שלח
כ"כ הרבה אנשים למוות?

האם זה היה היינריך הימלר או דודו הקאנון הישועי?"

הספר מתאר את הבוגדנות של המנהיגות היהודית, ומזכיר את רודולף קסטנר:
"באותו זמן הוא היה אחד המנהיגים המכובדים של היהודים. הוא היה בוגד. הוא שיתף פעולה עם

המנהיגים הנאצים, כולל אדולף אייכמן, לגירוש היהודים מהונגריה."

The“" של בן הכט או את הספר "”Perfidy אני לא חולק על זה ומי שכן שייקרא את הספר
Transfer Agreement של אדווין בלק. המסקנה שעולה מהבוגדנות הזו היא מה שבאמת מטריד.

היא מופיעה בספר האמור בעמוד 584. 
"הו, מחפשי אמת יקרים, מדינת ישראל הציונית היא תוצר של המסדר הישועי. המטרה שלהם היא

להבטיח את ירושלים לאפיפיור האלוהי של הישועים. הם רוצים שכל העולם יעבוד את האפיפיור מתוך
בית המקדש בהר הבית. אם הציונים, הבונים החופשיים, בגדו בעמם ושלחו אותם למחנות ריכוז של

פיוס ה- 12 אין סיבה להאמין שהם לא יבגדו בעמם עוד וימסרו את ירושלים לאפיפיור לצורך בנייה
מחדש של בית המקדש.

אנחנו חיים בצל העוצמה של קונספירציה ישועית. אותה קונספירציה מעסיקה בונים חופשיים יהודים וגויים בתור
סוכנים. זה מעצים את התרמית שהיהודים עסוקים בקונספירציה לכבישת העמים. הישועים מנצלים את השקר הזה

להצתה מחדש של זעם ואנטישמיות. הזעם הזה אמור להביא לבסוף לפלישה רבתי למדינת ישראל והשמדת כל
הצאצאים של יעקב."

ומי מוביל את הפלישה הזו?

אנחנו יודעים שביל קלינטון היה נשיא אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ג'ורג'טאון הישועית
ושלתקופה מסוימת הוא עצמו רצה להיות כומר ישועי. באותם ימים קלינטון נשלח לאנגליה עם

מלגת רודז', על כל המשתמע מכך, ובהפגנה אנטי-אמריקאית הוא פגש את המטיף הישועי ריצ'ארד
מקסורלי.

בעמוד 672 אנחנו מוצאים רמז מטריד לחלקו של קלינטון בהשמדת מדינת ישראל, וכן רמז לחלקם
של נורווגיה וצרפת:

" מקסורלי הלך לאחר מכן לצרפת וסקנדינביה כדי לפגוש פעילי שלום. זה שירד מהרכבת בדיוק
אחריו באוסלו, נורווגיה, היה ביל קלינטון."

הם מאיימים שאם קלינטון חבר המפלגה הדמוקרטית לא יצליח להצית את האש שתכלה את ישראל
הם, הישועים, ישתמשו במפלגה הרפובליקנית ויעלו לשלטון דיקטטור, פשיסט, שונא יהודים וצייתן

למסדר הישועי "לתפארת האל היושב בכיסאו של פיטר הקדוש".
זהו ההסבר של אריק ג'ון פלפס לשאלה מדוע מנהיגי המדינה, בעיקר ממפלגת

העבודה, מסתובבים אצל שיראק, המלך קרלוס והותיקן כדי להבטיח הסכם
"שלום" עם אש"ף. אני יכול רק לייעץ לקוראי שלא לדחות את האפשרות על

הסף.

:The Vatican Agenda

?How Does The Vatican View The Legitimacy of Israel's Claims To Jerusalem

Israelis have probably never thought very much about what the Roman Catholic
Church/The Vatican thinks about "end of days" theology. Jews themselves don't

give much thought to what will happen when "Gog and Magog" takes place. Jews
don't go in for anything the least bit "next world" but instead are firmly planted in

.the here and know. That's good

However it doesn't matter what Jews think, what matters is what The Vatican
believes, and why it believes this. Judaism, and modern Jewish thought pretty
much just dismisses the basic tenets of Catholicism outright and doesn't even

bother addressing the core questions of what is behind "Catholic theological
".claims

Instead of taking what they believe seriously, we tend to snicker amongst
ourselves when we see those pictures of obscure rituals and ceremonies, and

think the whole religion is near pagan-like with the "eating of Holy Wafers" and
"sprinkling of Baptism water" on people's heads. That may be true, but that

doesn't matter. What matters is what they believe and what they plan to do about
.making their beliefs become a reality

The institution of "The Vatican" is not understood by Israelis and Jews. The
conventional wisdom you get from the spokespersons in Israeli government

ministries and the conventional Israeli media is "both sides have great intentions
to do good" and that's about it. When it comes to Israel’s bi-lateral affairs, nothing

much gets investigated by the Israeli media. Thus a secret deal could be done
between the Vatican and the State of Israel and nobody in Israel would ever find

.out about it

.In fact, that is exactly what happened

This essay will provide the background to that deal, as well as what the Vatican’s
intentions are regarding Israel and The Old City Of Jerusalem. It will reveal which

Israeli politicians made certain commitments to The Vatican regarding the issue of
sovereignty in the Old City of Jerusalem. These negotiations and meetings were

all carried out in secret. During this time period, 1992-l995, the Oslo Accords was
what got all the public's attention. Oslo was like "throwing sand in the eyes" of

the public. The Vatican is where the real action was happening. Oslo seemed to be
.just the cover story. A “red herring”, if you will

?What Does The Vatican Want

It can't be that the Vatican is only interested in "access to their Holy Sites" in
Jerusalem. They already have that as well as legal jurisdiction under Israeli law

for their institutions and assets in Jerusalem. Also, when these "Holy Sites" were
under the jurisdiction of the Jordanians from l948-l967, no Pope demanded the

.""internationalization of Jerusalem
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It is something else, which the Vatican wants. The Roman Catholic Church, need
to have certain versions of events be played out for them to stand in front of

mankind and proclaim: our Messiah has returned.” Of course, to the Jews, this
Messiah will be as false as the first one was supposed to be. Don’t matter. This is

.the goal of the Vatican and this is what all Israelis need to worry about

:The Vatican/Roman Catholic’s version of events is this

They know this isn't the end of the story that the Jewish G-d had in mind, but that
doesn't mean they won't try and engineer their own ending to the story. So what if

it is fraudulent. Doesn't matter, that is their game plan and that is what matters
and that is what Israeli Jews need to be better informed about. It is important for
everyone to know what The Vatican have up its sleeve because it directly relates

to our existence and our future destiny as an independent nation. This a very
powerful force this is scheming to get control of the Old City of Jerusalem so you

better know why and how the Vatican intends to do this. Once you have all the
facts and the chronological record you will be better informed deal with this issue

.and of foreign control over Israel's political existence and destiny

First, you have to realize that for centuries The Vatican has attempted to obtain
control of Jerusalem, which started with the Crusades. For them to convince the
world that the Messiah they put on the world's stage is going to be accepted as

genuine, they need to perform this play in the Old City. The story of this
production is that this "Messiah" will merge the three monotheistic religions,

usher in peace and harmony in the world, and solve the Middle East conflict. The
.location for this "production" will be in none other than the Old City of Jerusalem

This so-called "Messiah" that will be proclaimed, will be a false one and it will
insist that by having a "world government" (i.e., the United Nations) the world

peace and harmony will be ushered in. This will be a lie, and a fraud, but never
mind. In our world, reality isn't important. Public perceptions are. The end result is

the stripping of Israel's sovereignty as an independent nation giving way to a
"regional bloc of nations" in the Middle East. Israel will be pressured to accede to
these demands by all world bodies and the superpowers on the claim that "this is

the only way to solve the Middle East conflict). In order to the Jews to go along
they will convince them that with the "Messiah" having appeared for the Jews, it
is time to start rebuilding the Third Temple- what they call "Solomon's Temple".

This version of events is widely available through a simple search on the Internet
as there are many Christian groups and organizations (the majority of which who
are very pro-Israel) who don’t buy into these beliefs and thus are against them. I

didn’t come up with the theory- I am just brining it to the attention of the Israeli
.public

Make no mistake about it. The Old City of Jerusalem, as well as most of the
.eastern half of the city, is what The Vatican is after

?Why

Because controlling the entire Old City of Jerusalem (and not just Church
properties) and being able to build whatever they want on Mount Zion is critical

for the program they have planned to put into play in our capital city. The deal that
it has signed with Israel via Yossi Beilin and Shimon Peres (in secret and without

the approval of the Knesset) gives The Church not only extraterritorial status to
their properties (which is what the bi-lateral agreement the Israeli government

signed with the Vatican on December 30th, 1993, put in law) but of control over
the entire city as "custodians" under UN presence. In this way the Jews will give

up control over the Old City. To the Vatican the Israeli people would have a
."problem with. To the UN, they would say, "we had no choice

A Chronology Of The Attempt By The Vatican To Displace Israel From The Old
City Of Jerusalem

The “Chronology of Events” for the Vatican’s conquest of the Old City of
Jerusalem is as follows- all of which can be verified via the sources of the

:information

October 1991

On October 12th, the head of the World Jewish Congress, Edgar Bronfman, is
appointed head of the International Jewish Committee of Inter-religious

.Consultation to conduct officials contacts with The Vatican and the State of Israel

March 1992

On March 17th, Jerusalem Mayor Teddy Kollek says: "The Israeli government
".should meet the Vatican's demand to apply special status for Jerusalem

April 1992

On April 1st, The Vatican announced that it "favors a Labor victory" in the June
.1992 general elections in Israel

On April 15th, Cardinal Joseph Ratzinger, one of the highest ranking diplomats at
The Vatican, visits Israel for the first time but only meets with Jerusalem Mayor

.Teddy Kollek

June 1992

The story of The Catholic Church's attempt to abscond with the Old City of
Jerusalem from the Jews begins in July 1992. According to the information on the

Foreign Ministry website, literally from the moment the new Rabin-led Labor
government took over from Yitzhak Shamir's defeated Likud party, secret talks

with the Vatican and the State of Israel began. What precipitated these secret
t lk ? Wh d th t lk d h ? Wh th k t t f th
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talks? Who arranged these talks, and why? Why were they kept secret from the
Israeli public? What was the end result of these agreements? Where do they

stand today? The entire subject of Israel's bi-lateral relations with the Vatican is
intentionally kept locked away in secrecy. It is no wonder that nobody in Israel

knows much about "Israel-Vatican relations" as it is never, ever reported on in the
.Israeli press

The official story of the origins of Israel's "secret channel contacts" between
Beilin's negotiating team and the Vatican comes about as a result of Shlomo Gur,
a personal aide to Deputy Foreign Minister Yossi Beilin, who knew someone who
put him in touch with Father David Jaeger. Father David Jaeger was president of

the Catholic Court in Austin, Texas, and was brought up as an Israeli orthodox
Jew who then converted to Catholicism and became a Father (not something that

has happened to many Israelis who grew up Orthodox). From there, which
according to the information on the Israel Foreign Ministry website was in July
1992 right after the new Rabin government took over power, nothing is known

about the discussions until the agreement is signed on Dec. 30th, 1993. Nothing
in the Israeli press. The info given on the actual agreement signed was very

minimal and general in tone. This is probably one of the most important political
contacts Israel has in the world's "power structure" yet it isn't reported on in the

.press. Thus no Israelis know about it. That is how it remains hidden

November, l992

The document which was used as the underlying ideological basis for the
Vatican's secret deal with Yossi Beilin and Shimon Peres was personally authored

by Beilin. "The Illegitimacy of Israeli Sovereignty Over Jerusalem" outlines the
Israeli government's program for the future of Jerusalem and calls for the division

.of the Old City into cantons whose border posts will be under UN control

The plan which led to the December, 1993 agreement between The Vatican and the
State of Israel was originally discussed in November 1992 at the exact same time

the first meetings in London took place to discuss an agreement between Israel
and the PLO which led to the Oslo Agreements. The real goal was the Vatican

attempt to take over the Old City of Jerusalem. Oslo, or, "peace between Israel
and the Palestinians" was just a good cover story to hide what was really going

.on in another sphere of Israel's foreign affairs

September, 1993

On the 10th of September, just three days before the signing of the Oslo Accords
Washington, the Italian newspaper La Stampa reported that then Foreign Minister
Shimon Peres concluded a secret deal with the Vatican to hand over sovereignty

of Jerusalem's Old City to the Vatican. the agreement and it was included in the
secret clauses of the Declaration Of Principles signed on September 13th, 1993 in

.Washington, DC

In the same week that Israeli Foreign Minister and chief Oslo architect Shimon
Peres signed the Declaration of Principles with Yasser Arafat in Washington, the

Israel-Vatican commission held a special meeting in Israel. Under the Vatican
agreement the Israelis would give over control the Old City to the Vatican before

the year 2000. The plan also calls for Jerusalem to become the second Vatican of
the world with all three major religions represented but under the authority of the

Vatican. Jerusalem will remain the capital of Israel but the Old City will be
.administered by the Vatican

Arafat agreed to the plan just before the famous "handshake" in 1993, but when
he realized that the Vatican was also going to let Israel share in the temple mount,

he rejected it. (To get Arafat and the Palestinians "on board", on February 14th,
2000, the PA did sign an agreement with the Vatican which recognized the

Palestinians' claims to East Jerusalem. The outbreak of the "Al Asqa Intifada"
seven months after this agreement was signed may have been part of the

commitment Arafat gave the Vatican as to what he would do for him in return for
the Vatican acknowledging Palestinians claims to East Jerusalem and the right to

statehood. The violence in the Middle East serves the Catholic Church's interest
especially if Jerusalem is the subject to discuss. By Arafat getting guarantees

from the Vatican that no matter what he does the Europeans will not abandon him,
then it makes sense for him to declare war on Israel in Sept 2000. The "Barak gave

him everything at Camp David" is propaganda. Nothing was offered that the
Knesset would have approved. The intifada could only have happened if Arafat

had gotten assurances from major European powers that he would survive. The
agreement on Feb 2000 would have made more sense if it had occurred three or

four years previous. However its timing when it was makes the Sept 2000 intifada
 .seem logical from Arafat's perspective

November 1993

In a report in the Jerusalem weekly newspaper Kol Ha'ir, it was revealed that: "for
the past six months, The Israeli government has been taking advice on the future

of Jerusalem from a planning commission headed by a close aide of Teddy
Kollek, Raanan Weitz, formerly the settlement director of the Jewish Agency. At a

secret meeting on September 9, 1993, one day before Prime Minister Rabin signed
the recognition agreement with the PLO in Israel, the forum met secretly and

approved in principle a plan for Jerusalem concocted by Weitz, which he calls,
"."Metropolitan Jerusalem

December, 1993

With absolutely no media coverage in Israel, on December 30th an "historic
agreement with the Vatican" is publicly acknowledged. Called: "The Fundamental

:Agreement Between The Holy See and The State of Israel", it declares
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Mindful of the singular character and universal significance of the Holy Land."
Aware of the unique nature of the relationship between the Catholic Church and

the Jewish people, and of the historic process of reconciliation and growth in
;mutual understanding and friendship between Catholics and Jews

Having decided on 29 July 1992 to establish a 'Bilateral Permanent Working"
Commission', in order to study and define together issues of common interest,

"and in view of normalizing their relations

Already within one month of taking power there was a special committee to
further "Israeli-Vatican Relations". From where did this initiative come so soon as

?the new government took office

April 1994

Deputy Mayor of Jerusalem Shmuel Meir announces at a Jerusalem press
conference that he had received information that properties promised to the

Vatican in Jerusalem would be granted extraterritorial status. (In early 1996 Meir
was killed in a very suspicious car crash whereby the driver who drove a UN truck

(.into Meir's car was not even charged

May 1994

Marek Halter, a French intellectual/philosopher and a close friend of Peres, tells
the Israeli weekly magazine HaShishi that he personally delivered a letter from

Peres to the Pope in Sept, 1993 in which Peres promised to internationalize
Jerusalem, granting the UN political control of the Old City of Jerusalem, and the

Vatican hegemony of the holy sites within. The UN would give the PLO a capital
within its new territory and East Jerusalem would become a kind of free trade

.zone of world diplomacy

June 1994

On June 15th, the Israeli government signs an agreement with The Vatican
allowing the Catholic Church to participate in negotiations to determine the future

.of Jerusalem

July, 1994

On July 9th, 1994, the Vatican's Foreign Minister, Jean-Louis Tauran, announces
in Amman, Jordan: "Before territorial problems are resolved, we have to find

international guarantees to safeguard the uniqueness of the city and assurances
 ".that never again one party should claim Jerusalem as its possession

November l994

Israel signs a peace treaty with Jordan which, according to reports in Haaretz,
Maariv, and Yediot Achronot, included secret clauses concerning water and

Jerusalem. The agreement had been negotiated in London eight months before
between Rabin, King Hussein, and Lord Victor Mishcon. As part of the agreement,

Jordan would receive control over the Islamic Holy sites within a Vatican-
.controlled Old City of Jerusalem

March 1995

A cable from the Israeli Embassy in Rome to The Foreign Ministry was in
Jerusalem is leaked to radio station Arutz Sheva, confirming the handover of

Jerusalem to the Vatican. Two days later the cable made front page of Haaretz. In
the widely distributed minutes of a meeting with President Clinton in 1997, Peres

".ended the cable with the words, "as I had previously promised the Holy See

April 1995

Member of Knesset Avraham Shapira announced in the Knesset that he had
information that all Vatican property in Jerusalem was to become tax exempt and

.that large tracts of real estate on Mount Zion were given to the Pope in perpetuity

February l996

A delegation from the Vatican met in Jerusalem with Palestinian Authority
Religious Affairs Minister, Hassan Tahbob. Father Serge Sebastian, Secretary

General of the Vatican, announced that the Holy See recognizes Palestinian
sovereignty over East Jerusalem. After Shimon Peres had replaced Yitzhak Rabin

as Israel's prime minister, Internal Security Minister Moshe Shachal refused to
allow a Palestinian Authority meeting at the Vatican's Notre Dame Hospice in
Jerusalem. According to Shachal, the Palestinians were planning to "use the

".Vatican to circumvent the Oslo Accords

November, 1997

On November 10th, the State of Israel and the Vatican sign the "Legal Personality
Agreement" whereby the State of Israel agrees to "assure full effect law to the

legal personality of the Catholic Church itself." (What that means in plain english
(.is anyone's guess

February 2000

Hedging its bets by having bi-lateral agreements with both sides in the Arab-
Israeli conflict, on February 14th, Pope John Paul 11 meets Arafat in Rome to sign
an accord to normalize relations between Roman Catholic churches in Jerusalem
and PA. Palestinian Legislative Council Speaker Ahmed Qurei told The Jerusalem
Post that the agreement is "recognition by the Catholic Church of the Palestinian

claims to the eastern half of Jerusalem." According to Arafat's spokesperson,
Nabil Abu Rudaineh, "Arafat had been lobbying for the idea of sharing undivided

Jerusalem, and for creating a Vatican-style sovereignty in the Old City."
(Somehow we are supposed to believe that Arafat initiated this, and not the
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(So e o e a e supposed to be e e t at a at t ated t s, a d ot t e
Vatican). The agreement calls for Jerusalem to be "an international city based on

international resolutions and an international guarantee." The pack was signed
despite the Vatican having signed an agreement with Israel six years earlier on

December 30th, 1993 which gave legal jurisdiction under Israeli law over the
 .Church's own institutions and assets in the Holy Land

March 2000

The Pope visits the Holy Land and repeats the Holy See's insistence that"
international oversight- 'a special statute, internationally guaranteed'- would best

safeguard the city's holy sites and all its religions. The city of Jerusalem is the
".main obstacle to peace in the region

On March 27th, the Palestinian Authority says that The Vatican no longer insists
on international status for the Old City of Jerusalem, and that The Vatican accepts
the political division of the Old City between Israel and the Palestinians. (One has
to wonder if this agreement had anything to do with Arafat’s decision to wage war

(?on Israel six months later

October 2000

In a speech to the United Nations on October 30th, Archbishop Renato Martino
declared: "The "unique character" of Jerusalem as a city sacred to three great

religions makes it essential that religious leaders, not politicians, control the holy
sites." In his meeting on October 26th with Lebanese Ambassador to the Vatican,

Fouad Aoun, Pope John Paul 11 said that the city of Jerusalem should be given
"."specially guaranteed international status

January 2001

Israel TV journalists secretly film under the Shrine Of Omar, the 7th century
Islamic building which may have been deliberately constructed over the Holy of
Holies, them most sacred prayer room of the ancient Jewish Temple. The video

revealed a new and massive tunnel aimed directly at the most sacred core of
Solomon's and later, Herod's Temples. During the Crusades the early 12th century
chivalric order, The Knights Templer, dug under the ruins for nine years and found

a network of tunnels where the Jewish priests hid their treasures form the
marauding Romans in 70 CE. It was also assumed that the original records of the
Jerusalem Church which prove that the Vatican was not practicing Christianity as
its founders had intended, was buried in this spot. A pope with exclusive rights of
divine interpretation was not part of G-d's plan. If these scrolls were made public

they would jeopardize Rome's legitimacy. Thus it is imperative to The Vatican that
the Jews be removed from the Temple Mount so that they don't find these

important scrolls. The PA is serving as the Vatican's "building contractors" in this
arrangement in the hope that the Vatican will side with the Palestinians in the

.conflict with Israel

July 2002

Israeli, US and German delegations at the Organization for Security and
Cooperation in Europe in Berlin have to fight a surprise proposal to

internationalize Jerusalem’s Old City by the Italian delegation to the meeting. The
head of the Italian delegation told Rabbi Abraham Cooper, associate dean of the

US-based Simon Weisenthal Center, that the main concern of the Italian
government was that “in the future when there are peace discussions, the

”.Palestinian entity will be given control of the Christian Holy sites

Why the secular government of Italy should be worried about this was not
(explained in the new item. (The Jerusalem Post, July 8th, 2002

 ?So What Is The Vatican Planning And What Can Israeli Jews Do About It

For centuries the Vatican has been pushing its "replacement" doctrine which
."states that the Catholic has replaced Israel as "the New Israel

The Roman Catholic Church wants Israel to lose sovereign control over the Old
City of Jerusalem so that "the promises to the literal descendents of Abraham will
be applied to the 'New Jerusalem.'" If Israel controls Jerusalem it is evidence that
Rome's claims are not legitimate and that the literal interpretation of Scriptures is
correct. There is no place for the restoration of the nation of Israel in its theology.

How can the Vatican claim to be "the New Jerusalem" and "rightful heir to the
Kingdom of God" if the Jews control Jerusalem? How is the Catholic Church

?going to convince the world that their version of theology is correct

The Vatican is going to have everyone believe this "mysterious individual who will
"unite the faiths" and appear in Jerusalem which will be under the control of an

authority headed by The Vatican. " That deal to have the Vatican come into Israel
and take over these properties and to "control and dominate the Old City of

Jerusalem" already exists and has been fully documented and reported in the
.world's media

The end goal of The Vatican is to seize control of the Old City of Jerusalem out of
the clutches of the state of Israel. To that end they have a secret agreement with
Israel which obliges Israel to respect the "extraterritorial" claim to their physical

presence in the city. In short, "we have accepted the Vatican's rights to have little
Vatican sovereign embassies throughout our eternal capital of Jerusalem. That

same Vatican has committed itself, in public and in a written agreement, to ensure
.that the Palestinians have sovereignty in the Old City of Jerusalem

The public record shows a secret deal has already been conducted behind the
backs of the Israeli public whereby the Vatican was promised to take over the Old

City. There is ample proof in the public record to prove that a secret deal was
done with the Vatican by two Israeli government representatives, Yossi Beilin and
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done with the Vatican by two Israeli government representatives, Yossi Beilin and
Shimon Peres. As it was concocted covertly it can’t serve the Israeli public- but

.someone else. Thus these agreements need to be made void and nullified

It doesn't matter if religious Jews or Israelis think that "Catholic theology" is
"strange looking" or extremely "ritualistic." What matters is that all Israelis

understand that The Vatican has a secret agenda and it includes stealing the Old
City of Jerusalem away from the Jews. That is what you need to know and

understand. Unfortunately, this agenda is being carried out in secret and behind
your back and that is why you are ignorant of its true aims. The purpose of this
essay is to warn you of these exact intentions of The Vatican so that you will be

an "informed consumer" when it comes to Israel's relations with the Roman
Catholic Church. Even the overt clauses of the Vatican agreement, the exchange

of ambassadors and the opening of the Vatican archives to Israeli researchers,
have not been fulfilled by The Vatican. From an Israeli perspective, the

"Fundamental Agreement Between The Holy See and The State of Israel" has
.been a complete failure and should be immediately rescinded
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סקס, תככים ונדל"ן/ קלמן ליבסקינד
מעריב של שבת

פרטים חדשים נחשפים על מערכת הבחירות העסיסית שקדמה לבחירתו של איש
הדת אירינאוס לתפקיד הפאטריארך היווני האורתודוקסי.

המשטרה חוקרת ארבע פרשיות הקשורות לבחירות, ומנסה גם לבדוק אם יש קשר בין בחירתו של
אירינאוס לפרשת "האי היווני" בין המסמכים הנבדקים גם צילומים ממגזין פורנו, שעובדו

לתעמולת בחירות בעת המאבק על ראשות הכנסייה, השולטת על שטחי קרקע ענקיים בירושלים
וברחבי המדינה

האם יש קשר בין פרשת "האי היווני" לפרשיית הבחירות לראשות הפטריארכיה
היוונית אורתודוכסית בירושלים? בשבוע שעבר נראה היה לחוקרי היחידה הארצית

לחקירות הונאה במשטרה כי הם עולים על קצה חוט, המקשר בין שתי הפרשיות: על פי מידע
שהגיע לחוקרים, הגיע מי שהיה אחד המועמדים לראשות הכנסייה, המטרופוליטן טימותי,

למשרדו של איש העסקים דוד אפל, ונפגש עמו לשיחה, בה נטל חלק גם פעיל ליכוד. הפגישה,
שפרטיה נשמרו בסודיות, התקיימה חודשים ספורים לפני הבחירות בכנסייה.

בעקבות המידע זומן המטרופוליטן טימותי לחקירה. אנשי המשטרה, החוקרים את
פרשת "האי היווני" ביקשו לברר אם אפל, שהיה בעל אינטרסים ביוון, היה מעורב בבחירות

לראשות הכנסייה היוונית בירושלים.

השיחה בין טימותי לאפל התקיימה על רקע המאבק החריף על הנהגת הכנסייה
היוונית האורתודוכסית בירושלים. לקראת הבחירות על התפקיד רב-העוצמה של

הפטריארך, בקיץ 2001, חש טימותי, שהיה מועמד בולט לתפקיד, כי גורמים בעלי
עוצמה בישראל מנסים לסכל את בחירתו, ופועלים להכתרת המטרופוליטן אירינאוס. טימותי, בעל

קשרים טובים במסדרונות הממשלתיים הישראליים, ביקש לברר אם איש העסקים אפל הוא
המושך בחוטים למען אירינאוס. הפגישה עם אפל אורגנה בסיוע איש עסקים חיפאי, חבר ליכוד

הקשור לאפל בעסקים ובפוליטיקה ואף מיודד איתו אישית שנים רבות. הפגישה תוכננה להיערך
במשרדו של עורך הדין דרור חוטר-ישי, אך ברגע האחרון הועברה למשרדו של אפל, ונכחו בה גם

שני ישראלים החיים ביוון ומקורבים לטימותי.

הקרקע של הכנסת
טימותי התלונן בפני אפל על הסיוע שהוא נותן, לפי השמועות שהגיעו אליו,

למתחרהו אירינאוס. אני, אמר טימותי, מזוהה עם ישראל ואוהב אותה. הוא ביקש
מאפל: גם אם אינך מסייע לי, הסר את תמיכתך מאירינאוס.

אפל עצמו הציג השבוע בתשובה לפניית "מעריב", גרסה מעניינת בפרשה. הוא לא
יודע כלום על הכנסייה, הוא לא יודע עם מי בכלל נפגש, והשיחה? היא בכלל עסקה בבחירות - אך

בליכוד, לא בכנסייה.

אפל: "יום אחד קבע איתי חבר שלי פגישה אצלי במשרד, והוא בא עם שלושה אנשים, פלוס אחד
שהיה לבוש כמו כומר. אני אפילו לא יודע מי זה. אני לא אומר לו עם מי לבוא ועם מי לא לבוא. הם

ישבו כאן עשר דקות והלכו. זה הכול".
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ואתה לא יודע עם מי ישבת?

"אני לא יודע עם מי ישבתי, לא יודע מי זה בכלל".

אז על מה דיבר איתך אותו כומר?

"הוא לא דיבר איתי מילה. נדמה לי שהוא אפילו לא יודע עברית, אם אני לא
טועה".

אבל השיחה נסובה סביב הנושא שלו.

"לא, לא. חבר שלי בא לדבר על הבחירות או על משהו כזה - הבחירות בתוך הליכוד".

ובשביל מה הוא הביא איתו כומר?

"אני באמת לא יודע".

שום נושא שקשור לכנסייה לא עלה בפגישה?

"ל א היתה פגישה. קבע איתי חבר מהיום להיום או מאתמול להיום, אמר לי שהוא
רוצה לבוא אליי, הוא בא עם עוד שלושה אנשים, זוג והבנאדם הזה, ישבו עשר
דקות רבע שעה, הוא דיבר על זה, כן תכיר לא תכיר, שלום. הוא גם כומר. אם
הייתי יודע גם בכלל לא הייתי נותן לו להיכנס. מה לי ולדברים האלה? אני עם

יהודים עוד לא גמרתי".

אם לסכם, באותה פגישה לא עלה שום נושא שקשור לכנסייה, לכמורה, או לבחירות
לכנסייה?

"אני אפילו לא יודע מה אתה מדבר. מה הם חשבו, שאני רוצה להתנצר חס ושלום?
אני בקושי עם יהודים מדבר, אני עם נוצרים אדבר?".

את איריאנוס, שנבחר לבסוף, אתה מכיר?

"את מי?... לא שמעתי שם כזה בחיים שלי".

זאת הפעם הראשונה שאתה שומע את השם הזה?

"נכון מאוד".

אבל איש העסקים חבר הליכוד, ידידו הוותיק של אפל, זוכר קצת אחרת את מה שקרה
בפגישה. "חבר הכיר לי את טימותי, נפגשתי איתו, אכלנו ארוחת צהריים, והוא שאל

אם נוכל לעזור לו פוליטית. בסך הכול ביקשתי מדודי (אפל) באופן אישי, אם הוא
יכול לעזור, ואמרתי לדודי שזה בעקבות בקשה שקיבלתי. אני מכיר את דודי מתחילת
דרכי הפוליטית לפני הרבה מאוד שנים, היכרות עסקית ו פוליטית. אמרתי, זה קשור

במדינה שלנו, אז למה לא לעזור לו".

מה היה בפגישה?

"טימותי אמר שיש מועמד שהוא רציני, אבל אם מעמידים אחד מול השני אז רצוי
לבחור בו. הוא נאמן למדינה והוא יתעסק כמה שפחות בפוליטיקה ויעשה כמה שיותר

למען העדה שלו".

למה הוא לא הצליח לשכנע את אפל?

"זה לא שהוא לא הצליח לשכנע. דודי קודם כול קיבל אותו מאוד יפה, עם כבוד
מפה עד להודעה חדשה. הוא לא הבטיח כלום. הוא שמע. אני אומר לך שזו היתה

קבלת פנים ובכיף, הוא קיבל אותו באהדה. ישבנו על הספה בפינת החדר. הוא שמע,
ולפי דעתי דודי מאוד התרשם ממנו.

"היה מצב כזה, שדודי העלה בשיחה שהשם אירינאוס מצלצל לו, האמת שהוא לא הכיר
בכלל את טימותי עד שאני לא יזמתי את הפגישה. הוא אמר מילות ברכה, הוא גם

קיבל אותו מאוד בחביבות, אבל דודי דאג להזכיר שזה לא תלוי בו והוא אמר את זה
יותר מפעם אחת. דודי ידע על הסיפור הזה, הוא ידע שיש את האירינאוס הזה, הוא

שמע עליו. הוא לא הכיר אותו אישית והוא לא ראה אותו. דודי קיבל אותו מאוד
יפה ואמר לו שהוא ינסה לעזור לו, זה אני אומר לך בוודאות".

בסופו של דבר זכה אירינאוס בתפקיד בבחירות שנערכו בכנסייה ב-14 באוגוסט
2001. מאז חלפו כבר שנתיים, אבל המינוי טרם אושר כנדרש בחוק בידי ממשלת

ישראל. לפני שבועיים שבה הממשלה לעסוק במינוי, והחליטה על הקמתה של ועדת
שרים, שתבחן את הסוגיה ותביא את המלצותיה בפני הממשלה.

השאלה, מי יישא בתואר "הפטריארך של העיר הקדושה ירושלים וכל פלשתין"
בכנסייה האורתודוכסית, נוגעת להרבה גורמים. ממשלת ישראל מגלה בכך עניין רב,

כמו גם אנשי עסקים, בעיקר משום שבבעלות הכנסייה קרקעות בכל רחבי הארץ. מדובר
לא רק באדמות בעיר העתיקה ובסביבותיה, אלא גם במערב ירושלים ובערים נוספות.

בין השאר שייכים לכנסייה האדמות שעליהן ניצבים בניין הכנסת, משכן הנשיא, בית
הכנסת הגדול ועוד.

ארבעה כמרים סולקו
התומכים באירינאוס מזהירים כי העיכוב הממושך באישור מינויו עלול לפגוע ביחס
העולם הנוצרי לישראל. מנגד מזכירים מתנגדי המינוי את קשריו של אירינאוס עם

ערפאת, וטוענים כי בחירתו עלולה להעמיק את השפעתו של נשיא הרשות הפלשתינית
בירושלים. גורמים בכנסייה הזכירו השבוע בהקשר הזה כי אירינאוס, הממלא בפועל

את תפקיד הפטריארך, הוציא מהפטריארכיה כמה וכמה כמרים שנתפסו כתומכי ישראל.
ארבעה כמרים כאלה, בהם שניים בכירים, מצאו את דרכם החוצה מהכנסייה רק במהלך

החודש האחרון.

אלא שהנתונים הללו, כמו גם חוות דעת שליליות של גורמים שונים במערכת כנגד
אירינאוס, לא מנעו מראש הממשלה אריאל שרון לפעול למען מינויו של איש הדת

הבכיר לתפקיד הפאטריארך. אירינאוס נהנה משירותיהם של עורכי דין בולטים,
המחוברים היטב במסדרונות הנכונים. בתחילה היה זה השר לשעבר עורך הדין יעקב

נאמן. כאשר יחסיו עם אירינאוס התפוצצו ברעם גדול, תפס את מקומו עורך הדין
גלעד שר, לשעבר מנהל לשכת ראש הממשלה.

טלפוני משאל נגד
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נגד משאל טלפוני
לפני כשנה, סמוך לחצות הלילה, ערכה מזכירות הממשלה משאל טלפוני בין השרים

בהוראת שרון, שבו הוחלט להעביר את ההכרעה על אישור המינוי ממליאת הממשלה
לוועדת שרים מצומצמת, שחבריה תמכו במינוי עוד קודם למשאל. עשר שעות אחרי

המשאל התכנסו חברי הוועדה, שרון, שמעון פרס ומאיר שטרית, ואחרי שעה אישרו את
המינוי. חוות דעת ביטחוניות, ששללו את המינוי, ונחשפו ב"מעריב" כעבור כמה

ימים, הביאו את שרון להקפאת אישור המינוי. לפני כשבועיים הועלתה סוגיית
המינוי פעם נוספת. גם הפעם נערך משאל טלפוני לילי, אלא שהפעם התנגדו כמה מן

השרים בתוקף לעצם קיום המשאל בטלפון, ואילצו את שרון להביא את הנושא לדיון
במליאת הממשלה. זו החליטה להקים צוות מורחב של שרים, האמור לבחון את הנושא

פעם נוספת ולהביא את המלצותיו לממשלה.

במקביל לניסיונות להביא לאישור המינוי, עלול אירינאוס למצוא את עצמו מתבקש
להשיב לכמה שאלות של חוקרי המשטרה, הנדרשים בימים אלו לכמה עניינים הקשורים

בו. לא ניתן להעריך כיצד יסתיימו החקירות, אבל כבר עתה אפשר לקבוע בביטחון
שהחומר הזורם לאחרונה למשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה על מערכת הבחירות
בכנסיי ה יכול לשמש בסיס לכתיבת תסריט עסיסי לסרט, שהקרנתו תיאסר בשעות שבהן

צופים ילדים רכים בטלוויזיה: יש בו לא רק מניפולציות, שקרים ותככים, אלא גם
מנה גדושה של סקס. מערכת הבחירות מאחורי חומות המתחם הכנסייתי היתה רחוקה

כרחוק מזרח ממערב מכל מה שקשור לאמונה ולדת, עם מרכיבים שאיש לא היה מעז
להשתמש בהם גם במערכת בחירות חילונית ומתירנית.

לקו הסיום של הבחירות באוגוסט 2001 הגיעו לבד מאירינאוס שני מועמדים
נוספים, המטרופוליטנים טימותי וקורנליוס. השניים, בניגוד לאירינאוס שלגביו

היו חוות דעת בלתי מחמיאות באשר לקשריו עם הרשות הפלשתינית והעומד בראשה,
נחשבו לידידי ישראל. גורמי הביטחון והממשל בישראל שמרו במשך השנים על קשרים

טובים עם השניים, וקיוו לראות אחד מהם יושב על כס הפאטריארך. אירינאוס ניהל
את המערכה לבחירתו בסיוע צוות קמפיין, שהורכב ברובו מאנשים שהזעיק מיוון.

אקטים סוערים
חצי שנה לפני הבחירות הופצו בעיר העתיקה פוסטרים ותמונות, שגיבוריהן היו

בעיקר קורנליוס וטימותי, שספגו מהלומות לא רק מעל גלימות אנשי הדת שלהן,
אלא בעיקר מתחתיהן. באחת הכרזות נראה המטרופוליטן טימותי, כביכול בעת קיום

יחסים הומוסקסואליים עם עיסא, נהגו הנאמן. בתמונה אחרת נראו השניים במהלך
פעילות גופנית נמרצת על הספה, ותמונה שלישית הציגה את טימותי מקיים יחסי מין

אוראליים עם פרטנר אחר. התמונות הופצו ואף נשלחו לחברי הגוף הבוחר של
הכנסייה.

מן החומר שהגיע לידי "מעריב" עולה כי מדובר בתמונות שעובדו באופן גרפי
(פוטומונטאג'), שבו שולבו תצלומים ממגזין פורנוגרפי עם ראשיהם של גיבורי

מערכת הבחירות בכנסייה.

גם עמיתו של טימותי, המטרופוליטן קורנליוס, המועמד השלישי לתפקיד ומי שכיהן
כממלא מקומו של ראש הכנסייה בירושלים לאחר פטירתו של הפאטריארך הקודם,
דיאודורוס, בדצמבר 2000, זכה לטיפול דומה, לפעמים אנטישמי. תמונתו הושתלה
בתוך מגן דוד צהוב, כשהוא מוקף בארבעה כמרים בכירים שתומכים בו. על הכרזה

נכתב: "הנה הבוגדים במדינה ובאורתודוכסיה, משתפי פעולה עם הציוני שמואל
אביתר (יועץ ראש עיריית ירושלים לענייני נוצרים, ק"ל) ששונא את היוונים והם

מוכרים את הפטריארכיה ליהודים. יש לגרשם מהכנסייה". מקורב לנעשה בכנסייה
מסביר: "קורנליוס מזוהה כמי שקרוב לישראל, ומי שהכין נגדו את הכרזה הזו ידע

שבגוף הבוחר, הזיהוי הזה עם ישראל ועם הציונות הוא הדרך הקלה לפגוע בו".

פנייה לסי-אי-איי
לפני מספר שבועות העביר עורך הדין ג'ורג' אלפנטקיס, פרקליטו היווני של

נגד אירינאוס ליועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין טימותי, תלונה מפורט
וליחידה הארצית לחקירות הונאה בבת-ים. אבל לא היה בכך כדי לפגוע בתמיכה בה
זכה אירינאוס מלשכת ראש הממשלה. זו מעלה תמיהות, גם על רקע עיון בפרוטוקול

הדיון שהתקיים ב-19 באפריל 2001, ארבעה חודשים לפני הבחירות לראשות הכנסייה,
במשרדו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, רפי פלד. בדיון נטלו חלק 12 משתתפים,

נציגי משרד הדתות, המשרד לביטחון פנים, משרד החוץ, עיריית ירושלים, השב"כ והמשטרה.

אירינאוס סומן על ידי כל המשתתפים כמי שבחירתו עלולה לגרום בעיות קשות
לישראל. מפקד תחנת דוד של המשטרה אמר: "על פי השמועות מדובר באיש של הרשות

הפלשתינית ובעל עסקים שם, המקובל על הוואקף". יועץ המפכ"ל לענייני ערבים
חיזק את דבריו ואמר: "מדובר בקו אדום, ואסור בשום אופן שייבחר לתפקיד". נציג
השב"כ הבהיר: "המלצתנו שלא לבחור במועמד ספציפי, אולם לפעול בדיסקרטיות

להכשלת מועמדותו של אירינאוס". ראש חטיבת הדתות במשרד החוץ הסביר את המצב
בזירה הבינלאומית. "היוונים מתנגדים לאירינאוס בשל קשריו עם הרשות

הפלשתינית. רוב הכוחות האורתודוכסיים בעולם, ברוסיה, בבולגריה ובסרביה,
מתנגדים למועמדותו של אירינאוס, מכיוון שרוצים למנוע את נפילת הכנסייה בידי

הרשות הפלשתינית".

המסמך הודלף
בסוף הישיבה סיכם המנכ"ל פלד: "זהות הפטריארך היווני-אורתודוכסי היא בעלת

חשיבות רבה למדינת ישראל, לכן יש לנו עניין להשפיע על הליך הבחירה. אסור
שהמועמד שייבחר יהיה קשור לרשות הפלשתינית, ולכן יש להביא לאי בחירתו של
אירינאוס. משרד החוץ יפעל מול מדינות זרות ובראשן רוסיה, יוון וארצות-הברית,

על מנת שיפעילו לחץ לאי בחירתו; מנכ"ל משרד ראש הממשלה ישוחח עם ראש המוסד
בנוגע לתיאום עם הירדנים והסי-אי-איי, תוך בחינת האפשרות להיעזר ביועץ

המשפטי לממשלה בזכות קשריו הטובים בממלכה".

הישיבה התנהלה בפורום מצומצם, ומסמך הסיכום סווג כסודי, אבל בתוך שבוע כבר
היה העתק ממנו, על כל פרטיו החסויים, במטה הבחירות של אירינאוס. מישהו דאג

להדליף את המסמך, הכולל גם מידע חסוי נוסף, לפיו אחד מן הכמרים המכהנים
בכנסיה "קשור לסי-אי-איי ונתמך על-ידי האמריקנים". חודשים אחדים אחר-כך,

כשנבחר אירינאוס, מצא עצמו הכומר שבו מדובר עובר לשיבוץ חדש, בכנסייה
במוסקבה.

בדצמבר שעבר פירסם "מעריב" את תוכנם של שני מכתבים בוטים במיוחד, עליהם
חתום אירינאוס, שהופנו לראש הרשות הפלשתינית, יאסר ערפאת. המכתב הראשון

מהשניים נכתב ב-17 ביולי 2001. זמן קצר קודם לכן החליטה ישראל לפסול את שמו
של אירינאוס מרשימת המועמדים לבחירות בכנסייה "מטעמי ביטחון", החלטה שבוטלה

לאחר מכן.
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צולבי ישו
"אתה מודע לרגשות הגועל וחוסר הכבוד אשר חשים כל האבות בכנסייה כלפי צאצאיהם

של צולבי אלוהינו ישו, הצולבים של אנשיכם, היהודים הציונים כובשי הארץ
הקדושה פלשתין", נאמר במכתב לערפאת, עליו מתנוססת חתימתו של אירינאוס. במכתב
מציע הכותב לערפאת להקים גוף משותף לכנסייה ולרשות הפלשתינית שיהיה אחראי על

ניהול הנדל"ן של הכנסייה בעיר העתיקה, אם ייבחר.

בעקבות פרסום המכתבים הכחיש אירינאוס כי הוא ששלח אותם, וטען כי חתימתו
זויפה. אירינאוס הגיש תביעת לשון הרע נגד "מעריב", ואף התלונן במשטרה על

זיוף המסמכים. היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) מנהלת זה מספר חודשים
חקירה בעניין, ובאחרונה נרשמה פריצת דרך כשהחוקרים הצליחו לאתר עד מפתח

מרכזי בפרשה.

עורך הדין דעואל פלאי, פרקליטו של המטרופוליטן אירינאוס, אמר לנו השבוע
בתגובה: "אירינאוס הראשון נבחר זה מכבר על ידי המוסד העליון של הפטריארכיה
לעמוד בראשה. מזה זמן רב, שגורמים מעוניינים זורקים רפש במטרה להכפיש את
שמו, והכל במטרה לנסות ולמנוע את הכרת הממשלה בבחירתו, ובכך להשלים את

מינויו כפטריארך היווני-אורתודוכסי של ירושלים. במעשיהם אלה, מכתימים
המכפישים את מוסד הפטריארכיה ואת הכנסיה היוונית-אורתודוכסית כולה. אין כל
יסוד לתלונה שהוגשה במשטרה, אם בכלל הוגשה, ואין כל בסיס לטענה המיוחסת
לאירינאוס הראשון בעניינו של קורנליוס ולכל טענה אחרת המועלית כנגד אירינאוס

הראשון, ואין להבין את העלאתם של העניינים בשעה זו, אלא על רקע הדברים
האמורים לעיל".

הפרשה החדשה, מתוך ארבע המונחות על שולחנותיהם של חוקרי המשטרה בהקשר
לאירינאוס, קשורה לתלונה שהגיש עורך הדין דן אבי-יצחק, בטענה להגשת תצהיר

כוזב לבית המשפט. מדובר במשפט ארוך וממושך בן 13 שנה שהסתיים לאחרונה בבית
משפט השלום בירושלים. ברקע הדברים מצוי סיפורם של 150 יהודים, שנכנסו בחג

הפסח בשנת 1990 למלון "סנט ג'ון", בניין ענקי בן שתי קומות וכ-80 חדרים
ברובע הנוצרי בירושלים, והתיישבו בו. הבניין היה במקורו בבעלותה של הכנסייה

היוונית-אורתודוכסית והושכר למרדירוס מטוסיאן, תושב המקום ממוצא ארמני.
בחוזה שבינו לבין הכנסייה נקבע כי הוא רשאי להשכיר את המבנה בשכירות מוגנת
ללא צורך באישור הפטריארך. מטוסיאן השכיר את המלון לחברה, שמאחוריה עמדו

אנשי ישיבת "עטרת כהנים", תמורת כמה מיליוני דולרים, ונמלט מהארץ כל עוד
רוחו בו, רגע לפני שהפלשתינים הוציאו נגדו גזר דין מוות.

עדותה של המזכירה
המימון לעסקה יקרה זו הגיע בחלקו מכספי המדינה, בחלקו האחר הוא הושג מכספי

תרומות. מאחורי גיוס התרומות הללו עמד אז אחד מתומכיה הגדולים של ההתיישבות
בעיר העתיקה, ובעל בית משלו ברובע המוסלמי - אריאל שרון, אז חבר כנסת, היום
ראש הממשלה. הפאטריארך הגיש בשם הכנסייה תביעה נגד "עטרת כהנים" ונגד

מטוסיאן. הדיון נמשך כ-10 שנים. לפני למעלה משנה, כאשר פרקליטה של הכנסייה
לא הגיע לדיונים בבית המשפט מספר פעמים, החליט השופט למחוק את התביעה. זמן

קצר אחר כך מיהרה הכנסייה וביקשה לחדש אותה בשנית. אלא שהכנסייה היתה צריכה
להסביר מדוע לא הופיע איש מטעמה בדיונים. התיק הופל על חנאן עבדו, מזכירתו

של עורך הדין מועין חורי, פרקליטה של הכנסייה.

לפני חודש וחצי הגיעה עבדו לבית המשפט מכוח צו הבאה. כשפתחה את פיה הבין גם
השופט למה התמהמהה העדות הזו זמן רב כל כך. היא העידה שחתמה תחת איומים על

תצהיר שקרי מתחילתו ועד סופו על הנסיבות שבגללן לא הגיע מעסיקה עורך הדין
חורי לדיונים, ומשהתנגדה להעיד עדות שקר גם בבית המשפט פיטר אותה הפרקליט.

"התצהיר היה שקרי", העידה בחקירתה בידי עורך הדין אבי-יצחק, "הוא (עורך דין
מועין חורי, פרקליטה של הכנסייה, ק"ל) הכריח אותי לחתום עליו - הוא אמר שאם

את לא רוצה להעיד, שימי את המפתחות ותצאי החוצה. אני פחדתי ממנו כי הוא איים
עלי - היה איום על החיים שלי - הוא צעק עליי בצורה שממש פחדתי ממנו, אני

פחדתי בגלל הצעקות שלו. אני מכירה אותו 19 שנה, אז אני לא הייתי יכולה להגיד
לו לא; ידעתי שאם אני לא אעשה את זה הוא יתנקם בי. כולם יודעים במשרד

שהתצהיר שקרי... כל מה שכתוב פה הוא לא נכון".

עורך הדין מועין חורי אמר השבוע בתגובה: "גרסתה של חנאן עבדו שקרית וכוזבת.
מדובר בעלילת שקר זדונית ומכוונת. היא משחקת לידי אנשים שמעוניינים להכפיש

את שמי ולפגוע בי".

הקשר של וייסגלס
גם ראש לשכת ראש הממשלה, עורך הדין דב וייסגלס, קשור למהלכים למינוי

אירינאוס. כאשר נפסלה מועמדות אירינאוס בידי ישראל, לפני הבחירות בכנסייה,
הוא חיפש פרקליט ישראלי שייצג אותו מול המדינה. מקורבי אירינאוס העלו מספר

שמות של עורכי דין מפורסמים, ולבסוף נותרו ברשימה שניים - יעקב נאמן ודב
וייסגלס. "שניהם מקושרים לכל מי שצריך במדינה, והיה ברור שהם יוכלו לקדם את

העניין טוב מאחרים", מסביר גורם שהיה מקורב למטה באותה תקופה. בסופו של דבר
נבחר נאמן.

וייסגלס אישר השבוע שהוצע לו בעבר לייצג את אירינאוס. "בזמן היותו עורך דין
פרטי פנה למר וייסגלס אזרח ישראלי, שביקש לשכור את שירותיו כעורך דין לטיפול

בחילוקי הדעות שבין אירינאוס למדינה בנוגע למינויו. האיש נענה בשלילה ובזה
הסתיימה נגיעתו של עורך דין וייסגלס בנושא", נמסר מלשכת ראש הממשלה. וייסגלס

לא השיב לשאלת "מעריב" אם עדכן במעורבותו זו את ראש הממשלה. בתגובה שהעבירה
הלשכה נמסר עוד: "עורך הדין וייסגלס אינו עוסק בנושא מינויו של אירינאוס,

הנושא מטופל על ידי ועדת שרים מיוחדת שמינתה הממשלה בראשותו של שר המשפטים,
והנושא אינו נמצא בטיפול משרד ראש הממשלה כלל ועיקר".

"יאושר ללא דיחוי"
לעורך הדין גלעד שר, המייצג עתה את אירינאוס, יש גרסה שונה. במכתב ששלח שר

לוייסגלס ב-1 באוגוסט, עוד טרם כוננה ועדת השרים החדשה, הזכיר שר לוייסגלס
כי הוא הבטיח לו שהמינוי יאושר בקרוב. "בחודשיים שחלפו מאז פגישתנו האחרונה 

שמעתי ממך פעמיים כי 'העניין יאושר בתוך ימים'. רשמתי לפניי התחייבותך מיום
22 ביולי, ערב נסיעתך האחרונה לארצות-הברית, כי המינוי האמור יאושר ללא

דיחוי למחרת שובו של ראש הממשלה".

וייסגלס הכחיש בתגובה את דברי שר. "כל מה שנאמר למר שר הוא כי הנושא יובא
להכרעת הממשלה או ועדת שרים מוסמכת בזמן הקרוב וכך אכן יהיה", נאמר בתגובת

וייסגלס.

דחיית כי להסביר דופן יוצאים מאמצים האחרונות בשנתיים עושים החוץ במשרד
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ת ר כ דח ם דופן להסב וצא ם  ם האחרונות מאמצ ם בשנת במשרד החוץ עוש
אישור המינוי גורמת נזק גדול לישראל בעולם הנוצרי. אלא שמתברר שגם בכנסייה

עצמה לא מתלהבים כולם מן הנעשה בפטריארכיה תחת שרביטו של אירינאוס. הדברים
נשמעים מפתיעים כשהם מגיעים דווקא מאנשים כמו הכומר ניקודימוס, חבר בסינוד

(המועצה העליונה של הכנסייה - ק"ל) של אתונה, המתגורר במנזר בפאתי הבירה
היוונית, ומי שהיה בעל תפקיד במטה הבחירות של אירינאוס, ומתעקש להדגיש כבר

בתחילת דבריו כי "הדברים נאמרים על רקע העובדה שאני מאוד מעריך ואוהב את
הנשיא ערפאת".

התרבות של הכנסייה
וכך אומר הכומר ניקודימוס: "אני עבדתי למען אירינאוס וסייעתי לו להיבחר

כפטריארך. חשבנו שהוא יהיה איש של שלום. לא הייתי רוצה לקבוע כבר עכשיו
שטעינו, אבל אני בהחלט יכול להגיד שהרבה מאוד דברים הם לא בכיוון שאליו

התכוונו. אני חייב לומר באופן ישיר שהתנגדתי לכל מה שנאמר או נכתב על ידי
אירינאוס ומי שעבדו למענו נגד העם היהודי, וספציפית בהתייחסות למכתב, אני
הייתי באופן מוחלט נגד המכתב. באותה תקופה ייעצתי למטרופוליטן אירינאוס

להיות מאוד זהיר בהתבטאויותיו בכל מה שקשור בדמויות פוליטיות בכירות
וספציפית בהתכתבות שלו עם שרון ועם ערפאת. התרבות של הכנסייה שלנו מלמדת

אותנו להיות מנומסים. באמצעות פיוס ניתן להשיג הרבה יותר".

לפני מספר חודשים פנה עורך הדין אבי-יצחק במכתב ליועץ המשפטי לממשלה בעניין
פרשת המכתבים של אירינאוס לערפאת. רובינשטיין, באמצעות עוזרו הבכיר, עורך

הדין יעקב שפירא, השיב לאבי-יצחק כי הדברים העולים במכתבים לערפאת הנם
חמורים וטעונים בדיקה". שפירא הוסיף כי העניין נמצא בחקירה "ובנסיבות אלה"

יש להמתין לבדיקת המשטרה". בינתיים, כאמור, הצטרפו לפרשה הזו כמה פרשיות
נוספות.

רובינשטיין, חרף המלצתו להמתין עד לתום הבדיקה, לא מנע מהממשלה עד כה
להמשיך לקדם את המינוי. לקראת הדיון בנושא שייערך בימים הקרובים בוועדת

השרים, ואחריה במליאת הממשלה, יצטרך היועץ לגבש את עמדתו בבחירה בין שתי
חלופות: האחת - להמתין עד תום החקירות, על מנת להבהיר עד תום מיהו ומהם
מעשיו של המטרופוליטן אירינאוס; והשנייה - להמשיך בהליכי אישור המינוי, חרף

החשדות ולהסתכן במבוכה העלולה להיגרם לאחר האישור, אם תבשיל אחת הפרשיות
לכדי מסקנות לא נעימות כלפי האיש היושב על כס הפאטריארך.
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סוג הדיון: שאילתות ותשובות

נושא:
1826. מינוי פטריארך הכנסייה היוונית-האורתודוקסית.

הישיבה המאתיים-ושתיים של הכנסת החמש-עשרה
יום שלישי, כ"ט באייר התשס"א (22 במאי 2001)

ירושלים, הכנסת, שעה 16:01
http://www.knesset.gov.il/Tql//mark01/h0003481.html#TQL

חבר הכנסת ע' מח'ול שאל את השר לענייני דתות ביום כ"ו באדר התשס"א (21 במרס 2001): 
נודע לי, כי ישראל הביעה התנגדות חריפה למינויו של הארכימנדריט ד"ר עטאללה חנא לתפקיד

פטריארך הכנסייה היוונית-האורתודוקסית. 
רצוני לשאול: 

1. האם אין בהתנגדות זו משום התערבות בענייניה הפנימיים של הכנסייה
היוונית-האורתודוקסית? 

2. מדוע מתנגדת ישראל למינוי?

השר לענייני דתות א' אוחנה: 
2-1. בחירת פטריארך הכנסייה היוונית-האורתודוקסית מתבצעת על-פי חוקה פנימית של

הפטריארכיה היוונית-האורתודוקסית. חוקה זו נקבעה בשנת 1875, והיא שרירה ותקפה עד
היום. 

הליך הבחירה הנדון בשאילתא זו נמצא בשלב הראשון, שעל-פיו הומלצו 15 מועמדים על-ידי
ממלא-מקום הפטריארך מטרופוליטן קורניליוס. 

לפיכך, לא התערב משרדנו בדרך כלשהי למען מינויו או אי-מינויו של מישהו לתפקיד פטריארך
הכנסיה היוונית-האורתודוקסית.

היו"ר ס' לנדבר: 
תודה, אדוני השר. שאלה נוספת, בבקשה.

עסאם מח'ול (חד"ש): 
אדוני השר, דומני שבמשרד הדתות לא נותנים את הנתונים הנכונים במקרה הזה ובמקרים

אחרים, כי גם בעבר - וזה התפרסם בריש גלי - ראש הממשלה נתניהו התנגד למינויו של
הבישוף מועלם, שהוא היום הבישוף של העדה הקתולית שיושב בחיפה; ועכשיו לא מזמן היתה
התנגדות חד-משמעית למינויו מטעם ישראל של הארכימנדריט עטאללה, כאשר באוויר עומדת

השאלה לגבי עסקאות מפוקפקות של קרקעות, שהיו חלק מהשיח הציבורי במשך השנה האחרונה,
בכלל זה פעולות שנחשפו כרמאויות עם הפטריארך היוצא. השאלה היא: האם המשרד לענייני

דתות לא מנסה להתערב בענייני העדה, כדי להבטיח חיים קלים יותר ולהעביר עסקאות מהסוג
הזה שהיינו עדים להן?

השר לענייני דתות א' אוחנה: 
חבר הכנסת הנכבד, צר לי שלא הקשבת לתשובה שלי.

עסאם מח'ול (חד"ש): 
הקשבתי.

השר לענייני דתות א' אוחנה: 
לפי שאלתך ולפי השאלות הנוספות ששאלת, נראה שלא הקשבת לתשובה שלי. אני חוזר ואומר,

שיש 15 מועמדים. משרד הדתות לא התערב, והתשובה שאמרתי לך היא מדויקת. כל שאר
הדברים שאמרת הם בגדר שמועות שלא ידוע עליהן דבר וחצי דבר. תודה.

היו"ר ס' לנדבר: 
שאילתא מס' 1950, של חבר הכנסת יאיר פרץ. הוא לא נמצא, והתשובה עוברת לפרוטוקול.
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 Hermon

חבר מתאריך 15.8.02
2419 הודעות 02:02 11.09.03 

2. הקשרים הנעלמים בין חצר שרון ומינוי אירינאוס 

האם הפיגוע (קו 2) פגע במינוי הארכימנדריט אירינאוס? 
נכתב על-ידי Hermon בתאריך 21.08.03 בשעה 01:32

הפיגוע מצא את שרון בפגישה עם לפיד ובין הנושאים בהם דנו היו גם עסקי הקזינו.

אולם מן הסתם הנושא העיקרי שעמד על הפרק היה מינויו של הארכימנדריט אירינאוס וללפיד
יש את המילה החשובה ביותר בנושא זה.

העובדה היא כי שרון מעוניין באישור הממשלה למינוי והשרים התנגדו למחטף טלפוני למינוי
או אפילו למינוי וועדה בנושא.

השאלה האמיתית היא מי דוחף למינויו של העבריין האנטישמי הארכימנדריט אירינאוס.

עו"ד נאמן שדחף בעבר למינוי מסיבות של שליטה על נכסי נדל"ן עצומים, כבר הפך למתנגדו
העיקרי.

האם זה שדוחף היום למינוי הוא שרון ג'וניור?

האם לשכת רה"מ מקדמת את המינוי בזכות הקשרים שהוא יכול לתת לקידום העסקים עם
הפלסטינאים?

האם בנוסף לכך לאירינאוס יש מה להציע גם בעסקי הקזינו?

אדמות לקזינו נוסף?

הקשר בין אירנאוס לשרון ג'וניור 
נכתב על-ידי Hermon בתאריך 21.08.03 בשעה 14:44

מקור ראשון דצמבר 02

במכתב מה-5.4.02 כותב אירינאוס לערפאת דברים בגנות הכיבוש הישראלי והמצור על
המוקטעה.

"התנגדותך האמיצה לכוחנות הבלתי חוקית ובלתי אנושית זו נותנת לכולנו תקוה ושמחה.

ברצוננו להבטיח לך, מר נשיא נכבד, שהפטריארך היווני בירושלים עומד ביחד איתי לצדך
ולצידו של עמך במאבקכם לחופש וצדק".

כיום, אירינאוס יורה לכל הכיוונים. הזמן קצר ואי אישורו מכביד עליו לתפקד.

בבתי המשפט תלויים ועומדים משפטים הקשורים לפטריארכיה.

לפני כשבועיים נפגש אירינאוס עם מועמד העבודה, עמרם מצנע.

אירינאוס טוען כי בשיחה התחייב בפניו מצנע כי עם היבחרו לראשות הממשלה הוא יאשר את
בחירתו. את תגובתו של מצנע לא ניתן היה להשיג.

אלא שלמרות התנגדות השרים, חוות הדעת הבטחוניות והמידע על תמיכתו בארגוני הטרור
ובערפאת, החליט השבוע שרון לשוב ולנסות לאשרר את המינוי שנית.

כאמור, הוא זימן ללשכת ראש הממשלה את השרים המתנגדים על מנת לשכנעם להסיר את
התנגדותם.

הפעם זומן גם שר החוץ נתניהו שהחליף את שמעון פרס.

מי שעומד מאחורי ההזמנה הבהולה הזו הוא בנו של ראש הממשלה עומרי שרון . את מניעי
עומרי שרון השרים עדיין אינם יודעים.

החשד הוא שגם כאן יש קשר לגורמים עסקיים המחוברים הן לכנסייה והן לעומרי שרון.ראש
הממשלה, מצידו, ניסה להציג מצג ענייני שכאילו מדובר בצורך מדיני.

השר שיטרית הסביר שכל משרדי החוץ מפעילים לחץ כדי לאשר את המינוי, וכי אירינאוס הוא
למעשה אוהב ישראל.

ינואר 2002
עורך הדין גלעד שר, המייצג את אירינאוס במאמץ להביא לאשרור מינויו הרשמי לפטריארך

היווני, ניהל תרשומת עם שר המשפטים מאיר שטרית. בתרשומת זו סיכמו השניים על הסכם
ולפיו תחדש הכנסייה היוונית את הסכם חכירת האדמות שבינה לבין מדינת ישראל למאה

וחמישים השנים הבאות.

הסכם זה יעסוק בקרקעות עליהן בנויים משרדי ממשלה, בית רה"מ, בית נשיא המדינה,
הכנסת ומוסדות ציבור אחרים בירושלים.

לאחר חילופי המכתבים בנידון, העביר הארכימנדריט אירינאוס לעו"ד שר מכתב ובו אישר את
המהלך, תוך שהוא מקפיד להימנע מלצרף למכתבו חתימה רשמית.

את הסיכום הזה ביקש אירינאוס להשיג באמצעות עורך דינו, כדי להציג עצמו בפני שרי
הממשלה כבעל נכונות וגישה חיובית כלפי מדינת ישראל ומוסדותיה.

פרט אחד לא צוין בפני השר שטרית והוא עובדת קיומו של תצהיר ולפיו לא ניתן לבצע
עסקאות נדל"ן באדמות הכנסייה היוונית ללא אישור חתום של כל שמונה עשר חברי

ה"סינוד", הסמכות הדתית העליונה בכנסיה.

קיום עובדה זו מערער על חוקיותו של הסיכום שהושג בין עו"ד שר לשר שטרית בברכתו של
אירינאוס.

ואין כס למשפט סנהדרין בציון השבויה (אצ"ג) 
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ערכתי לאחרונה בתאריך 02.12.04 בשעה 19:56 בברכה, פילוביץ שחף
 

כיצד מצפצץ אירינאוס על ממשלת ישראל!!

חלם בממשלת ישראל.

הפטריארך אירינאוס טרם אושר על-ידי הממשלה, אבל הוא 
כבר עושה בנכסי הכנסיה כבשלו.

בשיתוף פעולה עם הרשות הפלשתינית = יאסר עראפת.

בית המשפט העליון מתעורר.

משהו מוזר וחמור מתרחש בימים אלה. המטרופוליט אירינאוס - שמינויו טרם אושר על-ידי הממשלה
כמתחייב מהחוק (העותומני) וכמתחייב מפסיקת בית המשפט העליון, ועל-כן מינויו אינו בתוקף, כבר

עושה ברכושה של הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית בישראל כבשלו. לא לבדו, אלא בעיצה אחת עם
גורמי הרשות הפלשתינית. עתירה התלויה ועומדת בנושא זה בבית המשפט העליון, לא עושה רושם

מיוחד על הפטריארך. הוא בשלו.

בחודשים האחרונים הוא ממנה, מחליט, מזיז, מאשר, בונה, משכיר ומה לא. במדינה מתוקנת, היה
אמור הדבר לגרור תגובה נסערת מצד המערכת הפוליטית בכלל, ומצד הממשלה בפרט. כי זאת יש

לדעת: לאירינאוס יצא שם כמי שהועדף על-ידי הרשות הפלשתינית להיבחר לתפקיד זה. ואכן, הרשות
הפלשתינית אישרה את מינויו. כך גם המלך הירדני עבדאללה. עתה נותר הפטריארך תלוי באישורה

של ממשלת ישראל. אם זו לא תאשר את מינויו - החוק העותומני מחייב חתימת שלושת הראשים:
פלשתין, ישראל וירדן - הרי שהוא לא יוכל לכהן בתפקידו. ועל זאת ניטש בימים אלה ממש המאבק,
במסגרתו מנסה אירינאוס לקבוע עובדות בשטח: כן חוק, לא חוק; הוא בשלו - לנהוג מנהג בעלים,

ולכפות עצמו על הממשלה ועל הציבור בישראל.

שר המשפטים אמר לי בתגובה, כי פעולותיו של אירינאוס אינן מקובלות עליו ואין להן תוקף. הוא ציין,
כי לאחר שיתברר העניין בבית המשפט העליון, הוא יביא נושא זה לדיון בממשלה, ורק לאחר מכן

תתקבל ההכרעה - גם בהתחשב בכתב האישום התלוי ועומד ביוון כנגד אירינאוס.

המאבק 

המאבק בפרשה זו מטופל בימים אלה על-ידי שני עורכי דין מן הבכירים בארץ: אירינאוס מיוצג על-ידי
עו"ד יעקב נאמן; עו"ד דן אבי-יצחק מייצג עותר פלוני בשם יוסף לויפר. למעשה, מייצג אבי-יצחק

אינטרסים גדולים של מדינת ישראל בכלל ושל ירושלים בפרט. דיון בנושא זה זומן ליום ד'
(21.11.01). במהלך הדיון קבע אב-בית הדין, שופט בית המשפט העליון אליהו מצא, כי לפעולותיו של

אירינאוס אין תוקף משפטי - כל עוד מינויו טרם אושר על-ידי הממשלה. דברים נחרצים, אך ספק אם
אירינאוס יחדל ממעשיו.

התנהגותו של אירינאוס צורמת לרבים וטובים בממשלה, ובמיוחד לגורמים המבינים היטב במה דברים
אמורים. סוד גלוי הוא, כי הפטריארכיה מחזיקה בנכסים רבים בישראל בשווי כולל של מיליארדים.
בדולרים. היא מחזיקה זכויות בשכונות שלמות במרכז ירושלים, בהן רחביה, הר-חומה, טלביה, וכן
בשטחים בעיר העתיקה, נצרת, יפו ובכפרים רבים בגליל. קיים חשש כבד, שהזכויות בנכסים אלה

יועברו, בדרך לא דרך, לבעלות הרשות הפלשתינית. לכן נזעק שר המשפטים לעשות מעשה.

נודע לי, כי לפני זמן קצר הוצא בהוראתו של השר מכתב אל כל לשכות המקרקעין (טאבו) ובו
הוראה/הנחיה: לא לשתף פעולה עם הפטריארכיה היוונית, ולא לאשר שום דיספוזיציה בנכסים

שבבעלותה. במילים אחרות: הוראת שר המשפטים מטרפדת כל אפשרות תיאורטית להעברת נכסים.

בפועל, כאמור, נעשות פעולות בשטח. ההוראה הזו הוצאה, בין היתר, כדי למנוע כל מני עסקות בהן
דובר בעבר גם עם גורמים עסקיים בישראל. ובכלל, קיים חשש שמא אפילו לשכת ראש הממשלה

פועלת בנושא זה באופן מוזר. ידיעות שונות מעלות חשש, כי גורמים שונים בוחשים גם בעניין זה. שמו
של דוד אפל מוזכר גם בנושא. אפל מכחיש מכל וכל, וטוען כי מלבד עיסקה אחת שלא יצאה אל הפועל

(בגלל היועץ המשפטי לממשלה), אין לו עניין בנעשה בכנסיה, ובכלל - הוא אינו מכיר את אירינאוס
ואין לו שום עניין מי ימונה ומי לא.

נאמן, בשם אירינאוס 
ההתנגדות 

ההתנגדות לאירינאוס עלתה בכתובים כבר ביום 19.4.01. ממידע שהובא לידיעתי עולה, כי כבר ביום
זה התקיימה פגישה, שבה השתתפו חלק ניכר מהנוגעים בעניין.

בראש הישיבה עמד המנכ"ל דאז, רפי פלד. השתתפו מנכ"ל משרד הדתות משה שמעוני, עוזר היועץ
המשפטי לממשלה קובי שפירא, ראש המטרה המבצעי שליד השר לביטחון פנים ניצב דוד צור, יועץ
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עץ , ן ע , ק
השר לביטחון פנים עמי גלוסקא, יועץ לראש עיריית ירושלים שמואל אביתר ועוד שורה של אישים.

בסיכום אותה ישיבה נקבע:

- אסור שהמועמד שיבחר יהיה קשור לרשות הפלשתינית, ולכן יש להביא לאי-בחירתו של אירינאוס;

- תמיכת ישראל באחד המועמדים נדרשת להיות טקטית; אסור להראות שמי שנבחר לא מקובל עלינו.
יתרה מזאת, חשוב להגיע לכך שזה שיבחר יבין שנבחר בתמיכתנו;

- משרד החוץ יפעל מול מדינות זרות ובראשן רוסיה, יוון וארה"ב על-מנת שיפעילו לחץ לאי בחירתו
של אירינרוס.

באותה ישיבה התקבלו החלטות סודיות, שאת פרטיהן אנו מנועים מלהעלות כאן. ואולם, גם הן
מבטאות את ההחלטה הנחושה של מי שמונה אותה עת לטפל בסוגיה: לעשות ככל שניתן כדי למנוע

את בחירתו של אירינאוס לתפקיד הפטריארך.

ובכל זאת, כאמור, הפטריארך נבחר על-ידי הרשות הפלשתינית ועל-ידי ירדן. אירינאוס נכנס לתפקידו
בכוח רב בספטמבר 2001, לאחר שנערכה לו קבלת פנים ביום שבת, ממנה נעדרו, איך לא, נציגי

הממשלה.

עם היכנסו בפועל לתפקיד, כאמור, ועוד בטרם זה אושר על-ידי הממשלה - כבר פצחו הוא ומקורביו
בדברים, המעידים על הצד הפוליטי והאידיאולוגי בו בחרו. הנה כמה מובאות, מדברים שפורסמו

בשמם בעיתונות הערבית:

בכינוס שנערך בעמאן לרגל היבחרו, הודיע נציגי של הפטריארך (אל-קודס, 1.10.01):

"הפטריארך החדש, לאחר שקיבל את האחריות ויעיין במסמכים ויגלה את כל מה שהתרחש בהקדשים
האורתודוכסיים בשנים עברו, ואשר סביבם ישנו ויכוח חריף בקשר לכך שראשות הפטריארכיה מכרה

והשכירה הקדשים אורתודוכסיים בפלשתין לשלטונות הישראליים ..."

ובעניין כן הכרה או לא הכרה, אמר אירינאוס עצמו (אל-קודס, 10.10.01):

"פטריארך עיר הקודש קיריוס אירינאוס שנבחר לאחרונה הצהיר כי הכרת ישראל בהחלטה למנות
הפטריארך עיר הקודש או אי הכרתה הינו היינו אך, כי אין שום בעיה באי ההכרה או בהכרה".

התבטאויות חריפות בהרבה נשמעו מפי מי שעתיד להתמנות על-ידו לתפקיד הבישופ של ירושלים
(אל-איאם, 15.10.01):

"הארכימנדריט הד"ר עטא אללה חנא הדובר הרשמי בשם הכנסיה האורתודוכסית בירושלים ובאדמות
הכבושות, ייצג את פטריארך ירושלים אירינאוס הראשון בטקס... חנא הדגיש כי נוכחות הכניסה
האורתודוכסית הינה בעלת השפעה בקהל הלאומי ובמאבק הפלשתיני השואף לשחרור האדמה

והמקומות הקדושים מן הכיבוש המאוס (השנוא)...

בית לחם נהנית מחופש בצל הרשות הלאומית הפלשתינית... כפי שהעיר בית לחם היא עיר חופשית
כך אנו רוצים שאחותה הגדולה ירושלים תשוחרר ותחזור לחיק הערבי פלשתיני".

ובהמשך דבריו:

"הכנסיה האורתודוכסית משמשת מטרה לישראל ולממשלתה "השרונית" הטרוריסטית, אך הכנסיה
שומרת על זהותה הערבית המקורית. הנצרות המזרחית היא נצרות מקורות וטהורה... הקבוצות

במערב אשר טוענות כי הן נוצריות ותומכות בישראל ובטרור שלה אין להן קשר לנצרות כלל וכלל.
הכנסיה האורתודוכסית... תומכת בזכות הפלשתינית הערבית ובעם הפלשתיני במאבקו";

ובסיום דבריו אמר:

"אנו מתפללים... למען עמנו הפלשתיני, השהידים המוצדקים שלנו ואומתנו הערבית על-מנת שעמנו
יהנה מחרות, עצמאות והקמת המדינה הפלשתינית העצמאית שבירתה ירושלים".

המעשים 

סוגיה זו היא כאמור כבדת משקל. השאלה האם אירינאוס עויין את ישראל, ובכלל - האם הוא מצפצף
על החוק בישראל ובכל זאת פועל כאילו הוא כבר פטריארך, הינה שאלה מהותית.

ניתן לבחון זאת לפי הפעולות שכבר ביצע, מאז מונה. לטענת עו"ד דן אבי-יצחק, המייצג את העותר
יוסף לויפר, ביצע אירינאוס את הצעדים הבאים באופן הנוגד את החוק ואת פסיקת בג"צ. הדברים
הובאו בפני סגן לפרקליטת המדינה עו"ד ענר הלמן, המייצג את המדינה/הממשלה בתיק זה בפני

בג"צ. וכך נטען, כנגד אירינאוס:

- הוא מינה את סטפנוס כראש כנסיה חדשה בלוד, והדיח את קודמו;

- הוא הדיח את דמסקינוס מתפקידו כראש הכנסיה ביפו ומינה במקומו ראש כנסיה אחר;

- הוא הביא מירדן את הארכיבישוף אינוקנטיוס כדי למנותו כממונה על החינוך של הכנסיה בארץ;

- הוא השכיר לפלשתינים שתי חנויות ברחוב הפטריכאריה היוונית מס' 7;

- בחסותו מבוצעות עבירות בניה במנזר סנט ניקולאס. נבנות במקום עוד שתי קומות, בלי היתר בניה,
ואף בניגוד לצו הפסקת עבודה שניתן על-ידי בית המשפט;

- הוא מחזיק שני שומרי ראש פלשתינים מהשטחים, הנושאים תעודות זהות כתומות, שעל-פי הדין
הישראלי אסור להם בכלל לשהות בישראל.

בניגוד לחוק 

מדוע מנסה אירינאוס לכפות עצמו כבר בשלב זה, במקום להמתין בסבלנות להחלטת ממשלה?.
הדעת נותנת, כי לאישור בחירתו אין רוב. העובדה שבחירתו לא מובאת לאישור הממשלה כבר

חודשים רבים, מדברת בעדה.

שוקי פרידמן (מתמחה, המטפל בתיק זה לצידו של נאמן) מאשר, כי בחירתו של אירינאוס אכן טעונה
אישור של ממשלת ישראל. יחד עם זאת, אמר, המדובר בתקנות משנת 1875, שחלות על-פי החוק

העותומני - וזה דבר אמורפי. מאחר ובכל זאת עבר זמן רב מאז שנחקק החוק העותומני, הוא מנמק,
מתכוון אירינאוס לערער בנושא זה בפני בית המשפט העליון. לטענת פרידמן, אילמלא העותר המיוצג

על-ידי עו"ד אבי-יצחק, היה אירינאוס מאושר מזמן על-ידי הממשלה, אבל במצב זה - "המינוי תקוע
בבית המשפט".



1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 239/280

 

פרידמן מספר, כי בימים אלה ממש אירינאוס מוחרם דווקא על-ידי הרשות הפלשתינית, בשל זאת
שגינה את רצח שר התיירות רחבעם זאבי. הרשות הפלשתינית מאיימת לדבריו, כי היא לא תקבל את

פיו בחג המולד בכנסיית המולד בבית לחם. המשבר לדבריו חריף מאוד. הוא מחזיק "בצפורניים", כדי
לא לצבוע את עצמו בצבעים פלשתיניים, אולם הוא מרגיש שדוחקים אותו לפינה.

באשר לפעולות שמבצע אירינאוס בכל זאת הוא מסביר, כי אירינאוס מתמקד בביצוע "פעולות
פנימיות. כלפי פנים, הוא הפטריארך. הוא כבר הוכר על-ידי הפלשתינית וירדן. הוא פועל בעניינים

פנימיים. גם ממשלת ישראל רוצה להכיר בזה. אבל היא תקועה בבית המשפט".

אירינאוס, מדגיש פרידמן, "מכיר בסמכות בית המשפט. הוא לא פועל כנגד הסמכות שלו. אנחנו באים
להתדיין בבית המשפט העליון בשמו". 

=http://nfc.co.il/showArticles.asp?subjectId=2&DocId=713&PageNumber=&GoBackXTimes

 
כתב אישום נ' אדריכלי אוסלו. 

http://nfc.co.il/showArticles.asp?subjectId=2&DocId=713&PageNumber=&GoBackXTimes=
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שמינויו לא אושר עדיין בממשלת ישראל...??

חלם בבית נשיא המדינה משה קצב.

נשיא המדינה קיבל בבית הנשיא את אירינאוס, למרות שמינויו לפטריארך לא אושר על-ידי
הממשלה; ולמרות קביעת בית המשפט העליון לפיה מינויו אינו כשר ואינו בר-תוקף

נשיא המדינה משה קצב, אירח הבוקר (יום ה', 27.12.01) בבית הנשיא את המטרופוליט
אירינאוס - כמחזיק בתואר הפטריארך בפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית, למרות שמינויו

לא קיבל את ההיתרים הדרושים על-פי החוק; ולמרות שקיימת התנגדות עזה למינוי זה
ואישורו.

האירוח נעשה במסגרת קבלת פנים שערך הנשיא קצב לכבוד מנהיגי הדתות, וזאת לרגל
השנה הנוצרית החדשה.

כפי שדווח כאן, מינויו של אירינאוס לא קיבל את היתר ממשלת ישראל, כפי שמתחייב
הדבר על-פי החוק העותומני, המחייב חתימת שלושה גורמים: ישראל, פלשתין וירדן.

הממשלה ממאנת לאשר את מינויו, בשל קשריו עם אנשי הרשות הפלשתינית, והחשש
שמא אם יאושר מינויו - יפעל אירינאוס לביצוע העברות של קרקעות לידי הרשות

הפלשתינית. הפטריארכיה שולטת בקרקעות רבים בירושלים ובמקומות אחרים בארץ.

בית המשפט העליון נדרש גם הוא לסוגיה זו, וקבע כי מינויו של אירינאוס אינו בר-תוקף -
כל עוד לא אושר על-ידי הממשלה. החלטת בית המשפט העליון ניתנה בעתירה שהגיש
יוסף לויפר, המיוצג על-ידי עו"ד דן אבי-יצחק; אירינאוס מיוצג על-ידי עו"ד יעקב נאמן.

בעקבות החלטת בית המשפט העליון, הוציא שר המשפטים מאיר שטרית הנחיה לכל
לשכות הטאבו, והורה, עד להודעה חדשה, לדחות כל בקשה המוגשת להעברת קרקעות

מהפטריארכיה היוונית לגורמים אחרים 
http://nfc.msn.co.il/archive/001-D-4735-00.html?tag=3-51-07

 
כתב אישום נ' אדריכלי אוסלו.
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כ"ז בטבת תשס"ג / 1 בינואר 2002

ערוץ 7

הארכימנדריט אירינאוס ניסה לבצע מהלך לטיהור שמו בעיני שרי ממשלת ישראל
לקראת ההצבעה לאשרור מינויו לפטריארך היווני, כך עולה ממידע שהגיע לשמעון כהן,

כתב האינטרנט של ערוץ 7.

עורך הדין גלעד שר, המייצג, כזכור, את אירינאוס במאמץ להביא לאשרור מינויו הרשמי
לפטריארך היווני, ניהל בימים האחרונים תרשומת בלתי רשמית עם שר המשפטים מאיר

שטרית. בתרשומת זו סיכמו השניים על הסכם ולפיו תחדש הכנסייה היוונית את הסכם
חכירת האדמות שבינה לבין מדינת ישראל למאה וחמישים השנים הבאות. הסכם זה

יעסוק בקרקעות עליהן בנויים משרדי ממשלה, בית רה"מ, בית נשיא המדינה, הכנסת
ומוסדות ציבור אחרים בירושלים.

לאחר חילופי המכתבים בנידון, העביר הארכימנדריט אירינאוס לעו"ד שר מכתב ובו
אישר את המהלך, תוך שהוא מקפיד להימנע מלצרף למכתבו חתימה רשמית. את

הסיכום הזה ביקש אירינאוס להשיג באמצעות עורך דינו, כדי להציג עצמו בפני שרי
הממשלה כבעל נכונות וגישה חיובית כלפי מדינת ישראל ומוסדותיה.

נזכיר כי שינוי תדמית זה חשובה לאירינאוס כדי לטהר את שמו מדמות האנטישמי
שדבקה בו, בעיקר לנוכח הפרסומים האחרונים בתקשורת הישראלית על קשרי הידידות
החמים בינו לבין הרשות הפלשתינית והעומד בראשה יאסר ערפאת ותמיכתו בפעילות

הטרור נגד מדינת ישראל.

פרט אחד לא צוין בפני השר שטרית בטרם החלה התרשומת בינו לבין עו"ד שר והוא
עובדת קיומו של תצהיר ולפיו לא ניתן לבצע עסקאות נדל"ן באדמות הכנסייה היוונית

ללא אישור חתום של כל שמונה עשר חברי ה"סינוד", הסמכות הדתית העליונה בכנסיה.
ל " ל ל
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קיום עובדה זו מערער על חוקיותו של הסיכום שהושג בין עו"ד שר לשר שטרית בברכתו
של אירינאוס.

ההערכות הן כי כוונת אירינאוס הייתה להציג את הסיכום המדובר לחברי ה"סינוד" רק
לאחר אשרור מינויו בממשלה. הצפי הוא שה"סינוד" היה מתנגד לסיכום, וכך היה עולה

בידי אירינאוס לקבל את הכרת ישראל למינוי הפטריארך ולאחר מכן להציג את עצמו
בפני ממשלת ישראל כמי שדחף ליישום הסכם החכירה אך לא עלה בידו בגלל חברי

ה"סינוד" האחרים.

נזכיר כי ללא אשרורה זה של ממשלת ישראל שיצורף לכתבי המינוי אותם כבר קיבל
מהרשות הפלשתינית ומממשלת ירדן, לא יקבל מעמדו של אירינאוס תוקף חוקי

כפטריארך המסוגל לבצע מהלכים רשמיים במדינת ישראל.

ממידע שהגיע לכתבנו עולה כי לאחר שנודעה ליועץ המשפטי לממשלה תוכניתו זו של
אירינאוס, שלח מכתב לשר המשפטים מכתב שבו הוא קובע כי המהלך אותו טוו שטרית

ועו"ד גלעד שר אינו חוקי, זאת בשל קיומו של אותו תצהיר מטעם חברי ה"סינוד".

בקביעתו זו של רובינשטיין על אי-חוקיותו נקטע המהלך ונמנע ניסיון ההונאה שבטיהור
שמו של אירינאוס.

ממשרד המשפטים נמסר כי בשלב זה הם "מסרבים להגיב בעניינה של הפטריארכיה
היוונית עד שיהיה מידע מסודר להעבירו לציבור".

מלשכת היועץ המשפטי לממשלה ומלשכת עורך הדין גלעד שר טרם נמסרה תגובה
לפרשה.

יצוין כי בשלב זה, נדחתה העלאת אשרור מינויו של אירינאוס בממשלה. ככל הנראה
הסיבה לדחייה היא התנגדותם החריפה של השרים שהובעה בשיחה שקיימו בסוגיה עם

ראש הממשלה אריאל שרון במשרדו.

כאן המקום להזכיר כי את מהלך ההתנגדות למינוי הוביל בסוף השבוע שעבר השר נתן
שרנסקי שכפי שהודיע קודם לכן לערוץ 7 "מתנגד נחרצות למינויו של הפטריארך היווני",
שוחח עם שרים ועם ראש הממשלה עוד בטרם הפגישה המדוברת בלשכתו והבהיר להם

את חומרת העניין. פעולתו זו של השר תוך גיבוי וסיוע של שר החוץ בנימין נתניהו
במהלך השיחה עם ראש הממשלה הביאה לדחיית ההצבעה בממשלה למועד מאוחר ולא

ידוע.

כתב ערוץ 7 מזכיר כי לפני שבוע נחשפו באופן בלעדי באתר האינטרנט של ערוץ 7 שני
מכתבים ששלח אירינאוס ליאסר ערפאת ובהם השתמש אירינאוס בביטויים אנטישמיים

והביע את תמיכתו במאבק האלים שמנהל הרש"פ נגד אזרחי ישראל:

"...ולסיום אתה מודע לרגשות של שאט נפש וזלזול של כל אבות הקדושים של הכנסייה
היוונית כלפי צאצאיהם של אלה שצלבו את ישו, הצולבים בפועל את עמך, ציונים-יהודים,

כובשי הארץ הקדושה של פלשתין...

אנחנו מתפללים לאל האהבה לתת לך הצלחה ונצחון במאבק הקדוש הזה..." 
http://www.tkuma.org.il/newsl/135.html
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כינוס שרים מיוחד ביום א' בשל הביקורת על מינוי הפטריארך
מהדורת יום שישי, 19 באפריל ז' אייר תשס"ב

נגד הפטריארך אירינאוס הוכנו בעבר מספר חוות דעת של גורמי ביטחון, הקובעות, כי
הוא קשור לרשות הפלשתינית ולראשה, יאסר ערפאת.

קלמן ליבסקינד

ראש הממשלה, אריאל שרון, יכנס ביום ראשון בבוקר, לפני ישיבת הממשלה, כמה מן
השרים לישיבה מיוחדת, נוכח ביקורת קשה של כמה מהם על ההליך המזורז שבו

אושר
השבוע מינויו של המטרופוליט אירינאוס לפטריארך היווני אורתודוכסי החדש של

ירושלים.אירינאוס נבחר לפטריארך כבר לפני כשמונה חודשים אולם מינויו לא
אושר עד כה בממשלה, כנדרש.

נגד אירינאוס הוכנו בעבר מספר חוות דעת של גורמי ביטחון, הקובעות, כי הוא
קשור לרשות הפלשתינית ולראשה, יאסר ערפאת. אותם גורמים המליצו בעקבות

הדברים
להתנגד למינויו במטרה למנוע אפשרות של השתלטות הרשות הפלשתינית על

הכנסיה,
המחזיקה בבעלותה קרקעות בהיקפים גדולים ביותר בכל רחבי הארץ, בין השאר

בירושלים.

ביום ראשון אישרו שרי הממשלה במישאל טלפוני את הקמתה של ועדת שרים
מצומצמת

שתדון ותקבל החלטה בנושא. בוועדה חברים ראש הממשלה והשרים שמעון פרס
ומאיר

שטרית. למחרת התכנסה הוועדה ובתום דיון של כשעה אישרה את בחירתו של
אירינאוס.

אתמול הגישו כמה שרים ערעור למזכירות הממשלה וטענו כי להחלטה עלולות להיות
השלכות חמורות בעתיד.

השר לביטחון פנים, עוזי לנדאו, שלח אתמול מכתב ח ריף בנושא לכל שרי הממשלה.
לנדאו, שהתנגד להרכב ועדת השרים, טען במכתבו כי החלטה בנושאים רגישים מן

הסוג הזה צריכה להתקבל בפורום רחב יותר. עוד כתב לנדאו, כי חלק מחברי
הממשלה

כלל לא מודעים לחוות הדעת הקשות של גורמי הביטחון כנגד אירינאוס.

גם שר הבינוי והשיכון, נתן שרנסקי, הביע אתמול התנגדות לאישור המינוי.
"ישראל צריכה לעמוד על דעתה שאדם המחזיק בעמדות אנטי ישראליות והוא בעל

קשרים עם ארגונים התומכים בטרור, לא יוכל להחזיק בתפקיד רשמי בישראל", אמר
שרנסקי.

* כתבה נרחבת אודות אישור מינוי הפטריארך ב"מוסף שבת"
http://images.maariv.co.il/cache/cachearchive/19042002/ART278287.html
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ישיבה מיוחדת של הכנסת: 
ישיבה הארבעים-ושלוש של הכנסת התשיעית.

יום ראשון, י' כסלו תשל"ח (20 בנובמבר 1977) ירושלים, הכנסת, 
שעה 16:00

English Version
http://www.knesset.gov.il/process/docs/beginspeech_eng.htm

אדוני היושב-ראש, אדוני נשיאה של מדינת ישראל, אדוני נשיאה של הרפובליקה
הערבית של מצרים, מורי ורבותי חברי הכנסת.

ברכתנו שלוחה לנשיא ולכל בני דת האיסלאם בארצנו ובאשר הם שם לרגל חג
הקרבן,

עיד אל-אד'חה. החג הזה מזכיר את העקדה. היה זה הנסיון שבו העמיד בורא העולם
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את אבינו, את אבינו המשותף, באמונתו, ואברהם עמד בנסיון הזה. אולם מבחינת
המוסד וקידמת אנוש היה זה איסור של הקרבת קרבנות אדם. שני עמינו במסורת
שלהם הקדמונית למדו ולימדו את הלאו האנושי ההוא בעוד העמים סביבנו עדיין

הקריבו קרבנות אדם לאליליהם. וכך תרמנו, עם ישראל והעם הערבי, לקידמת האדם
וכך אנו מוסיפים לתרום לתרבות אנוש עד היום הזה.

הריני מברך את נשיאה של מצרים לבואו לארצנו ולהשתתפותו בישיבת הכנסת. זמן
הטיסה בין קהיר ובין ירושלים קצר, אך המרחק ביניהם היה עד אמש אין-סוף.

הנשיא סאדאת עבר את המרחק הזה באומץ לב. אנחנו היהודים יודעים להעריך אומץ
לב, ונדע להעריכו אצל אורחנו, כי באומץ לב קמנו ובו נחיה.

אדוני היושב-ראש, האומה הקטנה הזאת, שארית הפליטה של העם היהודי ששבה
למולדתנו ההיסטורית, תמיד רצתה בשלום. ומשעלה שחר עצמאותנו ב - 14 במאי
1948, ד' באייר תש"ח, בהצהרת העצמאות, במגילת היסוד של חירותנו הלאומית,

אמר דוד בן-גוריון: "אנו מושיטים יד לשלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות
ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו".

שנה לפני כן, עוד מן המחתרת, בעמדנו במערכה הגורלית על שחרור הארץ וגאולת
העם, קראנו לשכנינו בזו הלשון: "בארץ הזאת נחיה יחד ונתקדם יחד לחיי חופש

ואושר. שכנינו הערבים, אל תדחו את היד המושטת אליכם לשלום".

אבל חובתי, חובתי, אדוני היושב-ראש, ולא רק זכותי, לקבוע היום על-פי האמת כי
ידנו המושטת לשלום לא נתקבלה, ויום לאחר חידוש עצמאותנו, על-פי זכותנו, שהיא
נצח ואיננה ניתנת לעירעור, הותקפנו בשלוש חזיתות ועמדנו כמעט בלי נשק, מעטים

נגד הרבים, חלשים נגד החזקים, כאשר נעשה נסיון, יום לאחר הכרזת העצמאות,
להחניקה באיבה וגם לקרוא קץ לתקוותו האחרונה של העם היהודי בתור ההשמדה

והתקומה.

לא, אנחנו איננו מאמינים בכוח, ואנחנו מעולם לא השתתנו את יחסינו עם העם
הערבי

על כוח. נהפוך הוא, הכוח הופעל נגדנו. בכל שנות הדור הזה לא פסקנו להיות
מותקפים בכוח הזרוע כדי להשמיד את עמנו, כדי להרוס את עצמאותנו, כדי לבטל

את
זכותנו.

אנחנו התגוננו. נכון: אנחנו הגנו על זכותנו, על קיומנו, על כבודנו, על נשותינו ועל
ילדינו, נגד נסיון חוזר ונשנה להפעיל נגדנו את כוח הזרוע, ולא בחזית אחת בלבד.

גם
זה נכון: בעזרת השם גברנו על כוחות התוקפנות והבטחנו קיום לעמנו, לא רק בדור

הזה אלא גם בדורות הבאים.

איננו מאמינים בכוח, אנו מאמינים בזכות, רק בזכות, ומשום כך שאיפתנו מעומק
לבנו, מאז ומתמיד עד עצם היום הזה, הוא השלום.

אדוני הנשיא, אדוני נשיאה של מצרים, בבית הדמוקראטי הזה יושבים מפקדים של
כל אירגוני המחתרת העברית הלוחמת. הם היו חייבים לנהל מערכת מעטים נגד

הרבים, נגד כוח עולמי אדיר. כאן יושבים בכירי המפקדים והמצביאים שלנו שהוליכו
מחנות שלמים, מחנות שלמים, לקרב שנכפה עליהם ואלי נצחון שהיה בלתי נמנע
משום שהם הגנו על הזכות. הם שייכים למפלגות שונות, יש להם השקפות שונות,

אבל
בטוחני, אדוני הנשיא, שאבטא את דעת כולם ללא יוצא מן הכלל, שיש לנו שאיפה

אחת
בלב, רצון אחד בנפש, וכולנו מאוחדים בשאיפה וברצון אלה - להביא שלום, שלום

לעמנו, שלא ידע שלום אפילו יום אחד מאז החילונו שבים ציונה, ושלום לשכנינו,
שאנו

מאחלים להם כל טוב. ואנו מאמינים שאם נעשה שלום, שלום אמיתי, נוכל לעזור איש
לרעהו בכל שטחי החיים ותיפתח תקופה חדשה במזרח התיכון, תקופת פריחה

וצמיחה, פיתוח והתפתחות וגידול כפי שהיה בימי קדם.

לכן יורשה לי היום לקבוע מהו תכנו של השלום על-פי הבנתנו. אנחנו מבקשים שלום
מלא, אמיתי, תוך התפייסות מוחלטת בין העם היהודי והעם הערבי. לא לשקוע

בזכרונות העבר. היו מלחמות. היתה שפיכות דמים. נפלו בני דור צעיר מופלאים
משני

הצדדים. אנו כל ימינו נישא את זכר דיבורינו אשר מסרו נפשם כדי שיום זה יגיע, גם
יום זה יבוא. אנחנו מכבדים אומץ לב של יריב ואנחנו נותנים כבוד לכל בני הדור

הצעיר בקרב העם הערבי שאף הם נפלו. לא לשקוע בזכרונות העבר אפילו הם קשים
לכולנו. לגבור אליהם. לדאוג לעתיד, לעמינו, לילדינו, לעתיד המשותף שלנו. לראות

שבאזור הזה נחיה כולנו יחד, נחיה לדורי דורות, העם הערבי הגדול ומדינותיו
וארצותיו והעם היהודי בארצו ארץ ישראל. לכן יש לקבוע מה תכנו של השלום.

הבה ננהל משא-ומתן, אדוני הנשיא, כאנשים בני-חורין על חוזה שלום, ובעזרת השם,
כך אנו מאמינים באמונה שלמה, יבוא היום ונחתום עליו בכבוד הדדי ואז נדע שתמה

תקופת המלחמות, הושטנו יד איש לרעהו, לחצנו יד איש של רעהו והעתיד יהיה
מזהיר

לכל עמי האזור. ראשית חכמה בחוזה שלום - ביטול מצב המלחמה.

אני מסכים, אדוני הנשיא, שאתה לא באת אלינו ואנחנו לא הזמנו אותך לארצנו כפי
שמקובל לומר בימים האחרונים, כדי לתקוע טריז בין עמי ערב. איך מישהו התחכם,

על-פי האימרה בימי קדם Divide et Impera ישראל איננה רוצה למשול ואיננה רוצה
להפריד. אנו רוצים בשלום עם כל שכנינו, עם מצרים ועם ירדן ועם סוריה ועם לבנון.

אנו רוצים לנהל משא-ומתן.

תופיק טובי (החזית הדמוקרטים לשלום ולשוויון):
למה לא עם העם הערבי הפלשתינאי? למה לא עם העם הערבי הפלשתינאי?

ראש הממשלה מ.בגין:
(אדוני הנשיא, עמיתי שיסע את דברי, אבל שמח אני שלא שיסע את דבריך)

(מחיאות כפיים)
אין צורך להפריד בין חוזה שלום ובין ביטול מצב המלחמה. איננו מציעים זאת ואיננו

מבקשים זאת. נהפוך הוא. הסעיף הראשון בחוזה שלום הוא ביטול מצב המלחמה
ולעולמים. אנחנו רוצים להקים יחסים נורמאליים בינינו כפי שהם קיימים בין כל

העמים אפילו אחרי כל המלחמות. למדנו מן ההיסטוריה, אדוני הנשיא, כי המלחמה
היא נמנעת. השלום הוא בלתי נמנע.

עמים רבים ניהלו מלחמות ביניהם ולפעמים השתמשו במושג האווילי "אויב מצרי".
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ע ע
אין אויבים מצריים. לאחר כל המלחמות בא הבלתי נמנע - השלום . לכן אנחנו

מבקשים לקבוע בחוזה שלום קשרים דיפלומאטיים כנהוג בין עמי תרבות.
היום מתנוססים בירושלים שני דגלים - הדגל המצרי והדגל הישראלי. ראינו יחד,
אדוני הנשיא, את הילדים הקטנים שלנו מניפים את שני הדגלים. הבה נחתום על

חוזה
שלום ונקבע מצב כזה לתמיד, גם בירושלים וגם בקהיר. אני מקווה שיבוא יום

והילדים המצריים יניפו את שני הדגלים הללו. יהיה לך, אדוני הנשיא, שגריר נאמן
בירושלים ויהיה לנו שגריר בקהיר, ואפילו יתעוררו בינינו חילוקי דעות אנו נברר

אותם כעמים בני תרבות על-ידי שליחינו המוסכמים.

אנו מציעים שיתוף פעולה כלכלי לפיתוח ארצותינו. במזרח התיכון יש ארצות
מופלאות, אלוהים כך יצר אותו, נווה מדבר, אבל יש בו גם מדבריות ואפשר

להפרותם.
הבה ונשתף פעולה בשטח הזה. נפתח את ארצותינו, נבטל עוני, רעב, חוסר

קורת-גג,
נעלה את עמינו לדרגה של מדינות מפותחות ואל יקראו לנו מדינות מתפתחות. עם

כל
הכבוד אני מוכן לאשר את דבריו של הוד מעלתו מלך מארוקו אשר אמר גם בפומבי

כי
אם יקום השלום במזרח התיכון הרי השילוב של הגאון הערבי והגאון היהודי יחד

יכולים להפוך את האזור הזה לגן-עדן עלי אדמות. הבה ונפתח את ארצותינו לתנועה
חפשית. תבואו אתם אלינו ונבקר אנחנו אצלכם. אני מוכן להודיע, אדוני היושב-ראש,

היום הזה, שארצנו עומדת פתוחה לפני אזרחי מצרים. אינני מתנה הודעה זו בשום
תנאי מצידנו. אני חושב שמין הדין ומן הצדק שתהיה בעניין זה הודעה הדדית. אבל
כפי שיש דגלים מצריים ברחובותינו כן יש היום משלחת מכובדת ממצרים בבירתנו
וארצנו, וירבו המבקרים. פתוח יהיה גבולנו לפניכם וכן כל הגבולות האחרים, וכפי

שציינתי, זאת אנחנו רוצים בדרום, בצפון ובמזרח.

לכן אני מחדש את הזמנתי לנשיא סוריה ללכת בעקבותיך, אדוני הנשיא, ולבוא אלינו
כדי לפתוח במשא-ומתן על השכנת שלום בין ישראל לבין סוריה ועל חתימת חוזה
שלום ביניהן. צר לי לומר שאין הצדקה לאבל שהם הכריזו מעבר לגבולנו הצפוני.

נהפוך הוא, ביקורים כאלה, קשרים כאלה, בירורים כאלה יכולים וצריכים להיות ימי
שמחה, ימי התרוממות רוח, לכל העמים.

אני מזמין את המלך חוסיין לבוא אלינו ולדון עמו על כל הבעיות העומדות לדיון בינו
ובינינו. גם דוברים אמיתיים של ערביי ארץ-ישראל אני מזמין לבוא ולקיים עמנו

שיחות בירור על עתידנו המשותף, על הבטחת חירות האדם, הצדק החברתי, השלום,
הכבוד ההדדי. אם יזמינו אותנו לבוא לבירותיהם ניענה להזמנתם. אם יזמינו אותנו

לפתוח במשא-ומתן בדמשק, רבת-עמון וביירות נלך לבירות הללו כדי לנהל שם
משא-ומתן. איננו רוצים להפריד. אנחנו רוצים שלום-אמת עם כל שכנינו והוא מתבטא

בחוזי שלום על תכנם כפי שהבהרתי אותו.

מאיר וילנר (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון):
אתם רוצים להסיח את דעת כולנו מהעם הפלשתינאי. השאלה הפלשתינאית היא

המרכזית.

ראש הממשלה מ.בגין:
אדוני היושב-ראש, חובתי היום לספר באזני אורחינו ובאזני העמים הצופים בנו

והמקשיבים לדברינו על הקשר בין עמנו לבין הארץ הזאת. הנשיא הזכיר את הצהרת
באלפור. לא, אדוני, לא נטלנו שום ארץ נכריה. שבנו למולדתנו. הקשר בין עמנו לבין
הארץ הזאת הוא נצחי. הוא קם בימי דימדומים בהיסטוריה האנושית. הוא לא נותק

מעולם. בארץ הזאת הקימונו את תרבותנו, פה חזו נביאינו שדבריהם המקודשים
השמעת היום הזה, פה השתחוו מלכי יהודה וישראל, פה היינו לעם, פה הקימונו

ממלכתנו ומשגלינו מארצנו משום הכוח שהופעל נגדנו ומשהתרחקנו מעל אדמתנו
לא

שכחנו את הארץ הזאת אפילו ליום אחד. התפללנו אליה, התגעגענו אליה, האמנו
בשיבתנו מן היום בו נאמרו המלים: "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים, אז יימלא
שחוק פינו ולשוננו רינה". השיר ההוא חל על כל גלויותינו, על כל ייסורינו, הנחמה של

שיבת ציון אשר בוא תבוא.

זכותנו זו הוכרה. הצהרת באלפור הוכללה במאנדאט שהוכר על-ידי אומות העולם,
לרבות ארצות-הברית של אמריקה. בהקדמה לאותו מסמך בין-לאומי מוכר נאמר:

"Whereas recognition has thereby been given to the historical
connection of the Jewish people with palestine and to the grounds

for
reconstituting their National Home in that country."

דובר איפוא על הקשר ההיסטורי בין העם היהודי לבין פלשתין, או בעברית
ארץ-ישראל, ועל הקמה מחדש של הבית הלאומי שלהם בארץ ההיא, כלומר

בארץ-ישראל.

ב - 1919 זכינו גם להכרת זכות זו מידי דוברו של העם הערבי. בהסכם של ה - 3
בינואר 1919, אשר נחתם על-ידי האמיר פייסל וחיים וייצמן, נאמר:

"Mindful of the racial kinship and ancient bonds existing between the
Arabs and the Jewish people, and realizing that the surest means of

working out the consumation of their national aspirations is the
closest

possible collaboration in the development of the Arab state and of
Palestine."

ואחר באים כל הסעיפים על שיתוף פעולה בין המדינה הערבית לבין ארץ ישראל. זו
זכותנו. קיומה - האמת.

מה קרה לנו כאשר נלקחה מאתנו מולדתנו? ליוויתיך הבוקר, אדוני הנשיא, ל"יד
ושם". במו עיניך ראית את אשר עלה בגורלו של עמנו כאשר מולדת הזאת שלו ניטלה

ממנו.

אין לספח. שנינו הסכמנו, אדוני הנשיא, שמי שלא ראה בעיניו את כל הקיים ב"יד
ושם" אינו יכול להבין את אשר אירע לעם הזה כאשר היה נטול מולדת, גזול מולדתו
שלו. שנינו קראנו מסמך מה - 30 בינואר 1939, שם מופיעה המלה "פערניכטונג" -

אם
לדברים לב לשים אין לנו: אמרו אז גם באירופה היהודי הגזע יושמד מלחמה תפרוץ
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ם. ם לב לדבר ן לש רופה. גם אז אמרו לנו: א הוד בא ושמד הגזע ה תפרוץ מלחמה 
כל העולם שמע. איש לא בא להצלתנו, לא בתשעת החודשים הגורליים, המכריעים,
מאז הושמעה ההודעה אשר כמותה לא ניתנה מאז ברא אלוהים את האדם והאדם

יצר
את השטן, וגם בשש השנים ההן כאשר מיליונים בני-עמנו, ובתוכם מיליון וחצי מיליון

ילדי ישראל הקטנים, הושמדו בכל המיתות המשונות. איש לא בא להצלתנו, לא מן
המזרח ולא מן המערב. ומשום כך אנחנו נשבענו שבועת אמונים, כל הדור הזה, דור

ההשמדה והתקומה: לעולם לא נעמיד עוד בסכנה את עמנו, לעולם לא נעמיד את
נשותינו ואת ילדינו אשר חובתנו להגן עליהם - אם יש הכרח בכך, גם במחיר חיינו -

בטווח אש השמדה של אויב.

ועוד. מאז, חובתנו לדורי דורות לזכור שדברים מסויימים הנאמרים כלפי עמנו עלינו
לקחת אותן במלוא הרצינות ואסור לנו, חלילה לנו, למען עתיד עמנו, לקבל עצה

כשלהי
שלפיה אין להתייחס לדברים אלה ברצינות.

הנשיא סאדאת יודע, וידע מפינו לפני בואו לירושלים, כי לנו יש עמדה שונה מזו שלו
לגבי גבולות בקבע בינינו ובין שכנינו. אולם אני קורא לנשיא מצרים ולכל שכנינו: אל

נא תגידו -אין, לא יהיה, משא-ומתן על דבר כלשהו. אני מציע, על דעת הרוב המכריע
של הפארלאמנט הזה, שהכול יהיה נתון למשא-ומתן. אחריות חמורה נוטל על עצמו

מי
שאומר: ביחסים בין העם הערבי או העמים הערביים בסביבה לבין מדינת ישראל יש

דברים שצריך להוציא אותם ממשא-ומתן. הכול ניתן למשא-ומתן. שום צד לא יגיד את
ההיפך. שום צד לא יגיש תנאים מוקדמים. בכבוד ננהל את המשא-ומתן. אם יש בינינו
חילוקי-דעות, אין זה דבר יוצא דופן. מי שלמד תולדותיהן של מלחמות ואת קורותיהם

של חוזי שלום יודע שכל משא-ומתן על חוזה שלום החל מחילוקי-דעות בין הצדדים
ותוך המשא-ומתן הם הגיעו להסכם שאיפשר את האקט של חתימת הסכם או חוזה

שלום. בדרך הזאת אנחנו מציעים ללכת. ננהל את המשא-ומתן כשווים עם שווים. אין
מנוצחים ואין מנצחים. כל עמי האזור שווים וכולם יתייחסו איש אל רעהו בכבוד.

וברוח זו של פתיחות, של נכונות להקשיב איש אל רעהו, לעובדות, נימוקים והסברים,
עם כל נסיון השכנוע האנושי, המקובל - הבה ננהל את המשא-ומתן כפי שאני ביקשתי

ומציע לפתוח בו, להמשיך בו, להמשיך בו בהתמדה עד אשר נגיע לשעת הרצון של
חתימת חוזה השלום בינינו.

אנחנו לא רק מוכנים לשבת עם נציגי מצרים ועם נציגי ירדן, סוריה ולבנון - אם תרצה
בכך - בוועידת שלום בז'נבה. אנחנו הצענו לחדש את ועידת ז'נבה על יסוד שתי

החלטותיה של מועצת הבטחון, 242 ו- 338. אדרבה, אם יש בינינו בעיות עדי זימונה
של ועידת ז'נבה, נברר אותן היום ומחר, ואם נשיאה של מצרים ירצה להוסיף ולברר
אותן בקהיר - אדרבה; אם במקום נייטראלי - אין התנגדות. בכל מקום. הבה נברר -

עוד לפני התכנס ועידת ז'נבה - את הבעיות שיש שלבררן בטרם זימונה, ועינינו
תהיינה

פקוחות ואזנינו תהיינה קשובות לכל הצעה ולכל בעיה שתתעורר.

ארשה לי לומר מלה על ירושלים. אדוני הנשיא, התפללת היום בבית התפילה
המקדוש

לדת האיסלאם ומשם הלכת אל כנסיית הקבר הקדוש. נוכחת לדעת, כפי שכל באי
עולם יודעים: מאז היתה זו העיר שחוברה לה יחדיו קיימת גישה חפשית לחלוטין,

ללא
כל הפרעה וללא כל מכשול, לבני כל דת אל המקומות המקודשים לה. תופעה חיובית

זו
לא היתה קיימת 19 שנה. היא קיימת כ - 11 שנה ואחנו יכולים להבטיח לעולם
המוסלמי ולעולם הנוצרי, לכל העמים, שלעולם תהיה גישה חפשית למקומות

המקודשים לכל דת. אנו נגן על זכות גישה חפשית זו, כי בכך אנו מאמינים - השווי
זכויות של האדם והאזרח ובכבוד לכל אמונה, לכל אמונה.

אדוני היושב-ראש, זה יום מיוחד לבית-הנבחרים שלנו ובוודאי לשנים רבות ייזכר
היום הזה בתולדות עמנו, גם בתולדותיו של העם המצרי, אולי גם בתולדות האומות.
והיום הזה, מורי ורבותי חברי הכנסת, אשא תפילה, שאלוהי אבותינו המשותפים יתן
בנו חכמת הלב הדרושה כדי התגבר על קשיים ומכשולים, על דברי הסתה ופגיעה;
ובעזרת השם נגיע ליום המיוחל, שאליו כל עמנו מתפלל - השלום. כי אמנם כן נעים
זמירות ישראל אמר: "צדק ושלום נשקו". והנביא זכריה: "והאמת והשלום אהבו".

(מחיאות כפיים)
(ראש ממשלת ישראל מנחם בגין ונשיא מצרים אנואר סאדאת לוחצים ידיים)

(מחיאות כפיים)

----------------
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תרגום גילוי הדעת 
ארגוןהשחרור הפלשתיני

הרשות הלאומית הפלשתינית
לשכתהנשיא

בשם אללה הרחמן והרחום
גילוי דעת מטעם ועדת הקישור, לציון השנה הראשונה

לאינתיפאדתאל-אקצא.

הוי המוני עמנו הפלסטיני הנאחז באדמתו, העומד איתן,
הסבלני, ששורשיו באדמת האבות והסבים. אתם אשר מימשתם

באמצעות עמידתכם האיתנה ואחיזתכם באדמה מאז שרצה 
בכך במשך יותר ממחצית המאה, כשאתם נלחמים בכובש הגוזל

את אדמתנו ומולדתנו. נגזר עליכם ועל דורותיכם הבאים, עד
יום תחיית המתים, לשמור על מולדת זו. אתם שומרים על
פיקדוןזה התלוי על צווארכם וצוואר נכדיכם, משום שאתם
הנכם שומריה ונוטריה של המולדת, והקיימים בה, ובעליה

המקוריים והחוקיים, ויורשיה עד היום שבו תקומו לתחייה. אנו
מציינים עמכם ובאמצעותכם את יום השנה הראשון לפרוץ ניצוץ

האינתיפדה...אינתיפאדת אל-אקצא המבורכת אשר עמנו מנהל אותה
בשטחים המשוחררים והשטחים הכבושים, ובתפוצה ובפזורה, כשהוא

מדגיש את תעצומות מאבקו האצורות בנפשו כדי לפוצץ את ניצוץ
הזעם המצטבר בפניהם של שודדי המאה העשרים, יצרני הטרור

הבינלאומי, הורגי ילדים, נשים וזקנים, גונבי אדמות ופרנסה,
הורסי ושורפי האדמה, הזרעים והאבנים.

אכן העם על כל חלקיו וקבוצותיו פרץ באינתיפאדה בכל
מקומות הימצאו. נשתרגו עבותות הקשרים בין בני ירושלים

והגדה המערבית לבין רצועת עזה ובני הערים הכבושות מאז .
קרי-ערביי ישראל, אשר היו תמיד ולנצח ההמשך הטבעי והחומה

הבצורה של עמנו הפלסטיני ובעייתו הצודקת. העם הפלסטיני 
קרי-ישראל, הנעלה והעומדת במריה, הנאחזת, והמכה שורש. 

כן, אנו עוד נרשום בדם את מפת המולדת האחת "וטן ואחד" והעם האחד
"שעבו אחד". אכן עוד נרשום את קווי וסימני ההיכר של

האצילות וההתמודדות הלאומית בפני מדיניות האפליה, הגזענות,
ההפקעה, הגרוש וההרחקה המכוונת, הנקוטים נגד האדם

הפלסטיני, בהיעדר הקהילה הבינלאומית ותוך קיומו של צדק
מדומה.

היום איננו מצפים בשום אופן לדבר משליטיה של האומה
הערבית שעליה גברה התרדמה, וכבלה אותה השתיקה, והחמירה

בתוכה הפחדנות. אנחנו מצפים ועוקבים בעיניים לאומיות
חולמות אחר משפחותינו ועמנו העצום בכפרים ובערים של העמידה

האיתנה משנת .'48 שכן הם שותפי מטרה והגורל, שותפי החלום
הלאומיה אחד. אינתיפאדת אל-אקצא והעצמאות הגשימו את האחדות

וההתלכדות הלאומית בין כל בני העם הפלסטיני העומד איתן,
למרות המחסומים אשר יצר הכיבוש, למרות כל מעשי הטבח אשר

ביצעו הכנופיות הציוניות מאז אסון 48 "נקבה". לציון
זיכרון כביר זה אנו מדגישים יחדיו ושווה בשווה את ההמשך

קדימה ברצון העם האחד, את חיי החרות הנאצלת, למרות
מדיניות הדיכוי והאפליה הגזענית אשר ננקטים נגדינו ע"י

קלגסיה גרוע שבכובשים שידעה ההסטוריה, על מנת לבטא בזעמו
אתה עושק ההיסטורי אשר נפל עלינו מאז תחילת ההיסטוריה בת

זמננו באמצעות אינתיפאדת האבן, אינתיפאדת הזעם האצור...

היום, אין קול המתגבר על קולה של האינתיפאדה. היא תמשיך
להיות אינתיפאדת העם האחד ופרץ הדם השותת האחד... היא תמשיך
להיות אינתיפאדת זעם מתמשכת... אינתיפאדת עצמאות מתמשכת...

אינתיפאדת דורי דורות שתמשך עד להגשמת חלומנו הלאומי
הנעלה. שכן אנחנו בעלי האדמה והאמת החוקיים, בעלי המולדת

העצמאים והמדינה העצמאית. לכן עמכם ובאמצעותכם, ובאמצעות
נכבדי אומתנו הערבית האסלאמית, ובאמצעות אנשי החרות בעולם,

אנחנו נקים את מדינתנו הפלסטינית העצמאית ובירתה ירושלים
הקדושה...עמכם ובאמצעותכם אנחנו נשחרר את קודשינו כנסיית

הקבר הקדוש ומסגד אל-אקצא על מנת שיתנופף הדגל הפלשתיני
חופשי בשמי ירושלים מקום ערש הדתות השמימיות, אדמת

השליחים, אדמת התקבצות הבריות ביום הדין.

התפארת והנצח לחללינו החפים מפשע,
החלמה מהירה לפצועינו הגיבורים,

חרות לאסירנו הגיבורים,
חרפה ובזיון לסוכנים ]משתפי הפעולה[ ולאלה

שסרחו, זוהי מהפכה עד הניצחון.
ועדת הקישור

לשכת הנשיא יאסר עראפת
יוםראשון

30ספטמבר 2001
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ליאסר עראפת !! 

בלעדי: סוכלה הברחת נשק ע"י אירינאוס 
22:43, 4 נובמבר 2003 / ט' בחשון תשס"ד

נחשף כאן לראשונה נסיון של ראש הכנסיה היוונית אירינאוס להבריח נשק בדרכו
להיפגש עם ערפאת במוקטעה. כתבנו לענייני צבא קובי פינקלר מדווח מפי מקורות

בצה"ל כי אירינאוס שיקר לחיילי צה"ל במחסום בנסיון להסתיר את הנשק שהיה
ברכבו.

ראש הכנסיה היוונית אירינאוס, מקורבו של ערפאת, ניסה להיכנס לרמאללה בניגוד
להוראות צה"ל ולהבריח לתוכה נשק אותו הטמין ברכבו.

לכתבנו לענייני צבא קובי פינקלר נמסר ממקורות צבאיים כי ב-26 באוקטובר, לפני 9
ימים, הגיע אירינאוס למחסום ביתוניה בדרום-מערב רמאללה, כשאליו נלווית פמליית
עוזרים. הוא דרש להיכנס לתוך רמאללה. לשאלת חיילי המחסום האם יש בידיו אישור
כניסה הוא השיב בחיוב. קצין המחסום ערך בירור במפקדת התיאום והקישור המוצבת

במחסום א-רם בצפון ירושלים, ותשובתם היתה כי לא זאת בלבד שלאירינאוס אין
אישור להיכנס, צה"ל אף אסר עליו את הכניסה.

כתבנו מציין כי הרקע לאיסור מצוי באירוע שקדם לכך, כשבועיים לפני כן.

ב-15 באוקטובר הגיע ראש הכנסיה למחסום א-רם במטרה להיכנס למוקטעה
שברמאללה בה מוחזק ערפאת.

לחיילי המחסום ששאלו אותו האם יש עמו נשק השיב אירינאוס בשלילה, אך בבדיקה
שערכו חיילי המחסום התברר כי הוא הטמין אקדח ברכב.

בעקבות נסיונו של אירינאוס להבריח נשק למוקטעה, הובהר לו על ידי צה"ל כי מעתה
ישונו נוהלי הכניסה לגביו. אם עד לאותו אירוע היה די בכך שהיה מצטייד באישור

ממשרד החוץ כדי לקבל רשות להיכנס לשטח A, האסור בכניסה לאזרחי ישראל ולזרים
עפ"י צו אלוף הפיקוד, מעתה יידרש לקבל את האישור ממפקדת התיאום והקישור של

צה"ל.

כעבור 11 ימים, ב-26 באוקטובר הגיש הפטריארך למשרד התיאום והקישור בקשה
להיכנס לרמאללה. בקשתו נדחתה.

למרות זאת הגיע אירינאוס למחסום בביתוניה כדי לחמוק מהצורך להתייצב במפקדת
התיאום והקישור בא-רם שבה היה ידוע כי נאסר עליו הכניסה. בהגיעו למחסום
בביתוניה הצהיר הצהרה שקרית בפני חיילי המחסום כי יש בידיו אישור כניסה.

משהתברר כי אין בכוונת חיילי המחסום לאפשר את מעברו החל להטיח דברים
בחיילים.

עפ"י הדיווח, עוזריו של אירינאוס לא הסתפקו בויכוח המילולי ואף ניסו לדחוף את
החיילים במחסום. 

אירינאוס עצמו השתלח בחיילים כשהוא מכנה אותם "שקרנים" וככאלו שאינם יודעים
"לכבד איש דת".

כפי פורסם ע"י כתב האינטרנט של ערוץ 7 שמעון כהן, רה"מ אריאל שרון ניסה לקדם
את מינויו של אירינאוס לתפקיד הפטריארך, אך הדבר נבלם ע"י שרים בממשלה.

התנגדות השרים נובעת מיחסי הקרבה בין אירינאוס לערפאת, יחסים שעליהם למדו
מפרסומים באינטרנט של ערוץ 7 ובמעריב. פרסומים אלו כללו מידע על הבטחותיו של

אירינאוס לערפאת להעניק קרקעות בעלות משמעות לאומית בירושלים. למשל קרקעות
שעליהם ניצבים הכנסת, בית רה"מ ובית הנשיא.

נוסף על כך נחשפו כאן באתר התבטאויות בעלות אופי אנטישמי, פרי עטו של אירינאוס
במכתביו לערפאת.

עם למינוי. כהסכמה ישראל ממשלת של בחתימתה מותנה אירינאוס של שמינויו יצוין
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סכ  ע ש כ ת  ש ת ש  ת ת  ס  ן ש ש 
כניסתו לתפקיד, הוא מקבל לידיו את כל הקרקעות הנמצאות בבעלות הכניסיה היוונית

המשתרעות על שטחים גדולים בירושלים ומקומות נוספים ברחבי הארץ.

לפני חודשים אחדים החליטה ועדת שרים שהיתה אמורה להגיש המלצות בעניין המינוי
של אירינאוס לעכב את הגשת המלצותיה עד לסיום חקירות המשטרה המתנהלות נגדו.

http://www.a7.org/news.php?id=64183

 
כתב אישום נ' אדריכלי אוסלו.
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ערכתי לאחרונה בתאריך 01.01.04 בשעה 08:15 בברכה, פילוביץ שחף
 

31/12/2003
 17:50:00

יאח"ה סיימה החקירה בעניין הפטריארך היווני; התיק הועבר לעיון הפרקליטות.

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) סיימה את חקירתה בעניינו של הפטריארך
היווני.

היום הותרו לפרסום החשדות בפרשה: בחודש ספטמבר 2002, קיבל עו"ד גדעון סער -
אז מזכיר הממשלה והיום ח"כ מטעם הליכוד, זר פרחים שצורפה לו מעטפה עם אלף

דולרים, כניסיון שוחד, עם חתימה לכאורה של הפטריארך הלטיני.

סער מיהר להתלונן במשטרה, שפתחה בחקירה. סמוך לתקופה זו, פורסם מכתב
תמיכה שכתב כביכול הפטריארך לערפאת. בגין הפרסום, הוגשו תלונות במשטרה נגד
הפטריארך, בגין תמיכתו בראיס, והוא מצידו הגיש תלונות בגין זיוף חתימתו, במסגרת

מאבקי הכוח בתוך הפטריארכיה.

ככל הנראה, בתום החקירה הוברר כי אכן חתימתו של הפטריארך זויפה. המשטרה
העבירה את התיק לעיון ולהחלטת הפרקליטות. 

Nfc חלון המבזקים של

YNET
סיום החקירה 

סער. פנה למשטרה
צילום: אתר הכנסת

מי שלח לגדעון סער מעטפה עם אלף דולר?

לפני שנה וחצי נשלח לסער, שהיה אז מזכיר הממשלה, זר פרחים ומעטפה עם אלף
דולר, בה נכתב כי הכסף נשלח מהפטריארך היווני. סער פנה אז למשטרה וזו פתחה

בחקירה על חשד לניסיון שוחד. אולם היום העבירה את התיק לפרקליטות, ללא
המלצה להעמיד את הפטריארך לדין 

אפרת וייס

הפטריארך הלטיני נפגש עם השייח' יאסין
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2051334,00.html

היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה סיימה את חקירתה בנוגע לחשד כי
הפטריארך היווני שלח מעטפה עם אלף דולר לח"כ גדעון סער, בעת שהאחרון היה

מזכיר הממשלה. מהתיק, שהועבר היום לעיון הפרקליטות, אין ככל הנראה ראיות נגד
הפטריארך ואין המלצה להעמידו לדין.

בפרשה הוצא צו איסור פרסום באוקטובר 2002, והיום (ד') החליט בית המשפט
להסירו.

לפני כשנה וחצי, על רקע המאבקים על מינוי הפטריארך, נשלח זר פרחים ומעטפה
עם אלף דולר למזכיר הממשלה אז. במעטפה היה כתוב כי הכסף והזר נשלחו

מהפטריארך היווני. כאשר קיבל סער את המעטפה, הוא פנה למשטרה והגיש תלונה.
מנגד, הגיש הפטריארך היווני תלונה בטענה כי מישהו אחר שלח בשמו את הזר

והכסף לסער.

בעקבות התלונות, פתחה היחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה בחקירה
בחשד כי היה ניסיון לשחד את סער על ידי גורם בפטריארכיה היוונית. אולם, כאמור,

לא נמצאו ראיות לכאורה נגד הפטריארך היווני.

 (22:39 ,31.12.03)
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2852531,00.html

 
כתב אישום נ' אדריכלי אוסלו.
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המטרופוליט אירינאוס הראשון משוכנע שזכה בפיס. למרות שבמשטרה, בשב"כ ובמשרד הדתות
התנגדו בתוקף לבחירתו לתפקיד הפטריארך היווני אורתודוקסי של ירושלים, מתעקש ראש הממשלה

אריאל שרון למנות אותו לתפקיד ללא כל הסבר סביר.
מאת: בעז העצני

בבעלותה של הכנסייה היוונית- אורתודוקסית כמות אדירה של קרקעות המהווה את המאגר הפרטי
הגדול ביותר במדינה, הממוקמות במקומות יקרים ורגישים ביותר. בין היתר נמצאים בבעלותה

השטחים של הכנסת, משכן הנשיא, בית הכנסת הגדול, חלקים בעיר העתיקה, בטלביה וברחביה
היוקרתיות והיקרות בירושלים, קרקעות בחיפה, יפו, ובגליל.

אין ספק שראש הכנסיה הזו יכול להיות אחד מאנשי הנדל"ן הכבדים ביותר בארץ.

אירינאוס הינו מינוי בעייתי ביותר מנקודת ראות ישראלית. הוא נחשב בעל קשרים הדוקים עם
הפלשתינים ומקורב לערפאת. יוחס לו ששלח מכתבים לערפאת לפני שנבחר ובאחד מהם נכתב:

"אתה מודע לרגשות הגועל וחוסר הכבוד אשר חשים כל האבות בכנסיה כלפי צאצאיהם של צולבי
אלוהנו ישו, היהודים הקיצוניים כובשי פלשתין". בעקבות הפרסום ב"מעריב" לפני כשנה, פנה

אירינאוס למשטרה ואף תבע את "מעריב" בטענה שהמכתבים מזוייפים. השבוע נסגר התיק לאחר
שהמשטרה לא מצאה כל ראיה לזיוף.

בקרב החוגים הנוגעים בדבר היה חשש כבד שהמינוי הזה עלול להעמיק את האחיזה של הרשות
בירושלים המזרחית ואף לאפשר לה לנעוץ ציפרניים במערב העיר ובעוד נקודות קריטיות בתוך

המדינה.

אורי מור ז"ל, ששימש כיועץ בכיר לשר הדתות, היה אחד האנשים הבקיאים ביותר בנושא הנוצרי
בארץ. בדו"ח שחיבר, הצביע על אירינאוס כ"מועמד ששתלה הרשות הפלשתינית". הוא הזהיר מנסיון
הטעייה ערמומי של אירינאוס כלפי אישים פוליטיים ישראלים שאינם מודעים לקירבה שלו לרש"פ. מור
ציין כי אם יקבל את המינוי, ישראל יכולה לשכוח מגאולת אדמות, והדבר עלול להיות "בכיה לדורות".

לאחר מותו של הפטריארך הקודם הגישה הכנסייה לעיון ישראל, ירדן והרש"פ, 15 שמות של מחליפים
אפשריים. ישראל פסלה חמישה מהם בשל נימוקים בטחוניים, ביניהם את אירינאוס. משום מה, היו
גורמים בישראל שפתחו במסע לחצים חשאי שגרם למדינה להכשיר אותם מחדש. כמה ימים לאחר
מכן בחרה הכנסיה באירינאוס לתפקיד. החוק קובע, שסיום הליך המינוי אמור להיות כאשר המדינה

מאשררת את הבחירה של הכנסיה. אירינאוס, שלא הצליח להתאפק, לא חיכה לאישרור ומיהר להדיח
מהמועצה העליונה של הכנסיה אנשים הידועים כתומכי ישראל. שרים בממשלה, גורמים במשרד

הדתות ובמערכת הבטחון מתנגדים נחרצות לאישרור המינוי, ואכן הצליחו עד עתה לעכב אותו. למרות
זאת מצפצף אירינאוס על כולם ומנסה ללא סמכות לקדם עסקאות נדל"ן, כמו בגבעת אנדרומדה ביפו,

כך מסרו לי עיתונאים החוקרים את הנושא. עם זאת, כרגע מרחב התמרון שלו מצומצם ביותר.

הדוחפים הראשיים לאישרור הם ראש הממשלה וראש לשכתו וייסגלס, המנסים תרגילים שונים כדי
לגרום לממשלה לתמוך בו. באפריל 2002 אירגן שרון מחטף שבמסגרתו מינה לצורך האישרור ועדת

שרים מצומצמת שכללה אותו, את שמעון פרס ואת מאיר שטרית. חשיפת פרטים על אירינאוס ע"י
קלמן ליבסקינד ב"מעריב" ועיתונאי מסויים באינטרנט, גרמו לשרים להפעיל לחץ כבד על שרון,

והנושא נדחה.

התנהגותם של שרון וויסגלס מעלה כמה תמיהות. איך יתכן שבעת מלחמה עם הרשות הפלשתינית,
לאיש הקובע ביותר בלשכת ראש הממשלה משרד עורכי דין המשרת את החברה האוסטרית המפעילה

את הקזינו של אותו אוייב ביריחו? איזו מין מלחמה בטרור היא זו? איך סובלים שרון, המערכת
המשפטית והתקשורת ניגוד אינטרסים שכזה? מדוע לא הפסיק משרד וייסגלס את הטיפול בקזינו עם

מינויו לתפקיד? עד כמה ניתן לסמוך על שיקול דעתו של וייסגלס בנסיעותיו השגרתיות לקבלת
התכתיבים מקונדוליסה רייס כשליח הבכיר היחיד של ראש הממשלה ומדינת ישראל? מהי מידת

תלותו של שרון בוייסגלס? עד כמה קובע וייסגלס את מדיניותה של ישראל?

הממשלה נוהגת לתרץ את שורת הנסיגות והכשלונות שלה בלחץ האמריקאי. אך איש אינו טוען כי
ארה"ב תפסיק את התמיכה לישראל אם לא ימונה אירינאוס. אין גם שום לחץ קואליציוני היכול

להסביר מדיניות שכזו. אם כך למה כל כך חשוב לשרון לקדם את המינוי המסוכן והמפוקפק הזה?

שרון נוהג לומר כי "דברים שרואים מכאן לא רואים משם". אם כן, איזה סוג של משקפיים שימש לו
לראות את אירינאוס כמועמד קביל? 

http://www.likudnik.co.il/Newspaper/reports.asp?reportId=1794
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מינוי הפטריארך היווני – לדיון בשבוע הבא 
20:06, 14 ינואר 2004 / כ' בטבת תשס"ד

ועדת השרים שאמורה היתה לקבל החלטה באשר למינוי מנהיג הכנסייה היוונית
אירינאוס לפטריארך יווני רשמי, החליטו לקבוע ישיבה מכרעת בשבוע הבא.

בכנסייה קיבלו רמזים - המינוי יאושר.

בכינוס שהתקיים השבוע נכחו השרים לפיד, אורלב, שלום ושטרית. נעדר
מהישיבה השר לענייני תפוצות וירושלים נתן שרנסקי. חמשת השרים אמורים היו

לקבל החלטה באשר למינוי המתעכב, ולהעבירו לאישור הממשלה. השרים
החליטו לעכב את החלטתם לשבוע הבא בעקבות דרישתם לשמוע את עמדת

המשטרה בסוגיית זיופם, כן או לא, של מכתבי אירינאוס לערפאת.

משיחה שקיים כתבנו שמעון כהן עם שר הרווחה זבולון אורלב עולה כי השרים
ביקשו לשמוע את חוות דעתה של תת ניצב מירי גולן, אולם כיוון שזו עושה בימים

אלה באילת, נבצר ממנה להגיע לישיבה. בעקבות זאת, החליטו השרים לדחות
את ההכרעה לשבוע הבא, אז תופיע בפניהם גולן. כמו כן ישוב עד אז השר

שרנסקי וההכרעה תינתן בהרכב מלא של חמשת השרים שקיבלו את המינוי לכך
מראש הממשלה.

כאמור, השרים מבקשים את חוות דעתה של תנ"צ גולן לנוכח המידע שפורסם
לאחרונה בתקשורת, לפיו מכתבי התמיכה של אירינאוס בטרור הפלשתיני הינם

מזוייפים. יצוין כי ממידע שהגיע לכתבנו עולה כי הכרעת המשטרה מורכבת מעט
יותר מזו שפורסמה בתקשורת לפני כשבועיים. חקירת המשטרה העלתה כי

חתימת המכתבים אכן אותנטית, אולם לא ברור אם גם הכתוב בהם מקורי ולא
שהושתל על ידי מתנגדיו של אירינאוס.

בישיבתם בשבוע הבא ישאלו מן הסתם השרים את תנ"צ גולן האם נחקר העד,
בכיר לשעבר בכנסייה, שהעיד בתצהיר מצולם כי נכח בביתו של אירינאוס בעיר

העתיקה בעת כתיבת המכתב וראה את אירינאוס עצמו כותב וחותם עליו. תצהיר
זה מצוי בידי המשטרה. בתצהיר, כך נכתב ב'מעריב' טוען העד כי התווכח עם
אירינאוס על שפתו הקשה של המכתב, אולם זה התעקש שלא לשנותו. עד זה

הסכים להתייצב לבדיקת פוליגרף ואף לעימות מול אירינאוס עצמו. השרים יבקשו
מגולן את מסקנות חקירת העד, אם זו אכן בוצעה.

בשיחה עם כתבנו סיפר השר אורלב כי בישיבתם השבוע ניסתה יועצת ראש
הממשלה לעניני דתיים, הגברת רבקה פאלוך, לשכנע אותו לתמוך במינוי. פאלוך

אמרה כי התייעצה עם רבנים, ואלה אמרו לה כי יש לתמוך במינוי על מנת שלא
להתריס מול הגויים. לעומתה הבהיר לה אורלב עצמו כי הוא אמנם "מאושר מכך

שלשכת ראש הממשלה מתייעצת עם רבנים" אך הוא אינו מכיר כל סמכות רבנית
לבד מהרבנות הראשית שבדעתה יוכל להתחשב בסוגייה. פאלוך אמרה לו כי

בפגישה בארבע עיניים תוכל למסור לו את שמות הרבנים התומכים במינוי, אולם
אורלב ענה לה כי "אם יש שמות, תאמרי אותם כאן, לפני כולם. זה לא עסק פרטי,

ואין כאן סודות". פאלוך סירבה לפרט שמות רבנים תומכים.

כתבנו מוסר כי משיחה עם מקור בכיר בכנסייה שביקש להישאר בעילום שם,
עולה כי גורמים שונים הן במשטרה והן בזירה הפוליטית העבירו לכנסייה היוונית

הערכות כי מינויו של אירינאוס לפטריארך ימומש בימים הקרובים.

הגורם מוסר עוד כי גם מפרקליטות המדינה הועבר לכנסייה מסר ברור, לפיו אין
כעת מניעה מטעמם למינוי, והשרים יוכלו לאשרו.

יצוין כי לפני כשבוע, ביום חג המולד היווני אורתודוקסי (7.1) התקבל אירינאוס
בחמימות רבה במשכן הנשיא. נשיא המדינה קיבל אותו בחיבוקים ובדברים חמים

בהם בירך אותו באופן אישי ואת מאמיני הכנסייה בכלל לקראת השנה החדשה.

ובנתיים, תחושות מעורבות בכנסייה עם עזיבתם של שני כמרים בכירים. אחד
הכמרים העוזבים הוא הבישוף טיטוס שהיה מכותבי ומנסחי הנאומים המקורבים

ביותר לאירינאוס במשך למעלה משנתיים. גורמים בכנסייה טוענים כי טיטוס נטש
בזעם, ואף לא מסר את הודעתו לאירינאוס עצמו, אלה הסתפק במסירתו

למזכירות הכנסייה. על פי הדיווחים טיטוס טוען כי אירינאוס אינו שולט בכנסייה
והוא מובל על ידי גורמים חיצוניים, בעיקר כלכליים. בכיר מאוד בכנסייה אומר

לכתבנו כי אכן טיטוס עזב את הכנסייה, אולם זאת בשל מה שהוגדר כ"בריאות
לא טובה" בלבד.

הבכיר השני שניתק קשר באחרונה עם הכנסייה הוא הבישוף קיריאקוס.
קיריאקוס, הממונה על הכנסייה בנצרת, והיה מראשי מריציו הבולטים של
אירינאוס לתפקיד הפטריארך, לא נראה באחרונה באזור הכנסייה. יצוין כי

מהכנסייה נמסר כי לא ברורה סיבת עזיבתו של קיריאקוס, והיא תתברר ככל
הנראה בימים הקרובים. (ש)

 http://www.inn.co.il/news.php?id=69432
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הסתיימה פגישה יועצת רה"מ עם איריאנוס 
13:09, 16 ינואר 2004 / כ"ב בטבת תשס"ד

בדקות אלה יצאה יועצת ראש הממשלה לענייני דתיים הגב' 
רבקה פאלוך מישיבה שהתקיימה בינה לבין מנהיג הכנסייה 

היוונית איריאנוס. הערכות הן כי השניים שוחחו אודות 
ההחלטה האמורה להתקבל במהלך השבוע הקרוב באשר למינויו 

של איריאנוס לפטריארך על ידי ועדת השרים שמונתה על ידי 
ראש הממשלה. 

http://www.a7.org/news.php3?id=69562
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ועדת שרים המליצה לאשר מינוי הפטריארך אירינאוס 

ועדת שרים המליצה לממשלה לאשר את מינוי הפטריארך היווני-
אורתודוקסי אירינאוס. אישור המינוי עוכב עקב חשד כי אירנאוס 

מקורב ליו"ר הרשות הפלסטינית ערפאת. 

אושר מינוי מנהיג הכנסיה 
17:56, 18 ינואר 2004 / כ"ד בטבת תשס"ד

ברוב של 3 מול 2 החליטה וועדת השרים להמליץ לממשלה על אישור מינוי
מנהיגהכנסייה היוונית האורתודוכסית אירינאוס לפטריארך היווני הרשמי.

המתנגדים: שרנסקי ואורלב. התומכים: שיטרית, לפיד
ושלום.

ברוב של 3 מול 2 החליטה ועדת השרים להמליץ לממשלה על אישור מינוי
מנהיג הכנסייה היוונית האורתודוכסית אירינאוס לפטריארך היווני הרשמי.

המתנגדים: שרנסקי ואורלב. התומכים: שיטרית, לפיד
ושלום.

השר אורלב אומר עם אישור ועדת השרים את מינויו של הפטריארך היווני
אירינאוס כי "גם לאחר דיוני ועדת השרים, לא הוסרה העננה השחורה מעל

ראשו של אירינאוס, לא הוכחה נאמנותו למדינה ולא
הוכח ניקיון כפיו." השר אורלב הביע תמיהה על "השתיקה ואי הבעת עמדה
מקצועית מצד המשטרה, השב"כ והגורמים המקצועיים הנוספים אשר כולם

ללא יוצא מן הכלל התנגדו בעבר בצורה נחרצת להכרת המדינה באירינאוס".

היום התכנסה ישיבה מכרעת של וועדת השרים שמונתה על ידי ראש
הממשלה,בענין מינוי מנהיג הכנסייה היוונית אורתודקסית, אירינאוס לתפקיד

הפטריארך היווני הרשמי.

יש לציין כי מינוי זה של תפקיד הפטריארך מחויב להיות על ידי שלשה
גורמים. ממשלת ירדן, הרשות הפלשתינית ומדינת ישראל. כל עוד סירבה

ישראל לאשר את המינוי, הרי שבשלש השנים האחרונות לא יכול היה
אירינאוס לבצע פעילות רשמית מול מוסדות מדינת ישראל .

יצוין כי מבחינת הכמורה בכנסיה היוונית אורתוקדסית משמש אירינאוס
בפטריארך לכל דבר וענין.

חברי הוועדה היו השרים שלום אורלב לפיד שרנסקי ושטרית. חברי הוועדה
נפגשו היום את תת ניצב מירי גולן ראש אגף החקירות במשטרה וקיבלו

ממנה את סיכום חקירת המשטרה בפרשת שני המכתבים שנשלחו לכאורה
מלשכתו של אירניאוס ללשכתו של יאסר ערפאת.
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ע

נזכיר כי בתוכן המכתבים שיוחסו לאירינאוס נכתבו דברי השמצה קשים
ובוטים כלפי מדינת ישראל והיהודים. כמו כן הודיע לכאורה איריניאוס

לערפאת כי במידה ויאושר מינויו יקים מערכת שיתופית בין הכנסיה היוונית
לרשות הפלשתינית לטיפול באדמות וקרקעות שבחלקיה המערביים של

ירושלים.

אירינאוס עצמו טען כי המכתבים זויפו אולם מבדיקת נמשטרה עולה כי
חתימתו של אירינאוס לא זויפה.

מעדות בתצהיר מצולם מעיד אחד מבכירי הכנסיה כי המכתב המדובר נכתב
על ידי ארירנאוס עצמו תוך התעקשות אישית על הניסוח הבוטה.

התצהיר מצוי בידי העיתון מעריב.

בשלש השנים האחרונות היסב היעדר פטריארך רשמי לכנסיה היוונית
אותודוקסית קשיים כלכליים חמורים שהביאו למצוקה קשה במערכת החינוך

של הכנסיה במזרח ירושלים. כמו כן הביאה מציאות זו למסכת הכפשות
וסכסוכים פנימיים בין ראשי הכנסיה.

נזכיר כי לשכת ראש הממשלה שרון, מעונינת ביותר במינוי אירינאוס לתפקיד
פטריארך.

עוזרת ראש הממשלה לענינים דתיים הגברת רבקה פאלוך השתתפה כזכור
בישיבת השרים הקודמת וניסתה לשכנע במרץ את השר אורלב לתמוך

במינוי. פאלוך סיפרה כי "רבנים מסוימים תומכים במינוי על מנת שלא לקומם
את הגויים". נזכיר כי אורלב הבהיר לפאלוך כי מבחינתו רק הרבנות הראשית

היא סמכות ראויה לקבוע דעה בענין.

הגב' פאלוך נפגשה ביום שישי בצהריים עם אירינאוס בלשכתו שבמזרח
ירושלים לעת עתה טרם ברור תוכן שיחתם אולם ככל הנראה העריכו השניים

את תוצאות הכרעת השרים.

כתבו שמעון כהן מזכיר כי בשיחה עם גורם בכיר ביותר בכנסיה, נמסר לו כי
לכנסיה הגיעו רמזים משמעותיים ביותר המורים על כך שוועדת השרים

תמליץ לראש הממשלה ולממשלה כולה לתמוך במינוי.

(פ.ק.)
http://www.a7.org/news.php?id=69625
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סקס, תככים ונדל"ן/ קלמן ליבסקינד 
מעריב של שבת

פרטים חדשים נחשפים על מערכת הבחירות העסיסית שקדמה לבחירתו של איש
הדת אירינאוס לתפקיד הפאטריארך היווני האורתודוקסי. 

המשטרה חוקרת ארבע פרשיות הקשורות לבחירות, ומנסה גם לבדוק אם יש קשר בין בחירתו
של אירינאוס לפרשת "האי היווני" בין המסמכים הנבדקים גם צילומים ממגזין

פורנו, שעובדו לתעמולת בחירות בעת המאבק על ראשות הכנסייה, השולטת על
שטחי קרקע ענקיים בירושלים וברחבי המדינה 

האם יש קשר בין פרשת "האי היווני" לפרשיית הבחירות לראשות הפטריארכיה
היוונית אורתודוכסית בירושלים? בשבוע שעבר נראה היה לחוקרי היחידה הארצית

לחקירות הונאה במשטרה כי הם עולים על קצה חוט, המקשר בין שתי הפרשיות: על פי
מידע שהגיע לחוקרים, הגיע מי שהיה אחד המועמדים לראשות הכנסייה, המטרופוליטן
טימותי, למשרדו של איש העסקים דוד אפל, ונפגש עמו לשיחה, בה נטל חלק גם פעיל

ליכוד. הפגישה, שפרטיה נשמרו בסודיות, התקיימה חודשים ספורים לפני הבחירות בכנסייה. 
בעקבות המידע זומן המטרופוליטן טימותי לחקירה. אנשי המשטרה, החוקרים את
פרשת "האי היווני" ביקשו לברר אם אפל, שהיה בעל אינטרסים ביוון, היה מעורב

בבחירות לראשות הכנסייה היוונית בירושלים. 
השיחה בין טימותי לאפל התקיימה על רקע המאבק החריף על הנהגת הכנסייה

היוונית האורתודוכסית בירושלים. לקראת הבחירות על התפקיד רב-העוצמה של
ל ל ל 2001
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הפטריארך, בקיץ 2001, חש טימותי, שהיה מועמד בולט לתפקיד, כי גורמים בעלי
עוצמה בישראל מנסים לסכל את בחירתו, ופועלים להכתרת המטרופוליטן אירינאוס.

טימותי, בעל קשרים טובים במסדרונות הממשלתיים הישראליים, ביקש לברר אם איש ה
עסקים אפל הוא המושך בחוטים למען אירינאוס. הפגישה עם אפל אורגנה בסיוע איש

עסקים חיפאי, חבר ליכוד הקשור לאפל בעסקים ובפוליטיקה ואף מיודד איתו אישית
שנים רבות. הפגישה תוכננה להיערך במשרדו של עורך הדין דרור חוטר-ישי, אך
ברגע האחרון הועברה למשרדו של אפל, ונכחו בה גם שני ישראלים החיים ביוון

ומקורבים לטימותי. 
הקרקע של הכנסת

טימותי התלונן בפני אפל על הסיוע שהוא נותן, לפי השמועות שהגיעו אליו,
למתחרהו אירינאוס. אני, אמר טימותי, מזוהה עם ישראל ואוהב אותה. הוא ביקש

מאפל: גם אם אינך מסייע לי, הסר את תמיכתך מאירינאוס. 
אפל עצמו הציג השבוע בתשובה לפניית "מעריב", גרסה מעניינת בפרשה. הוא לא
יודע כלום על הכנסייה, הוא לא יודע עם מי בכלל נפגש, והשיחה? היא בכלל עסקה

בבחירות - אך בליכוד, לא בכנסייה. 
אפל: "יום אחד קבע איתי חבר שלי פגישה אצלי במשרד, והוא בא עם שלושה אנשים,

פלוס אחד שהיה לבוש כמו כומר. אני אפילו לא יודע מי זה. אני לא אומר לו עם
מי לבוא ועם מי לא לבוא. הם ישבו כאן עשר דקות והלכו. זה הכול". 

ואתה לא יודע עם מי ישבת? 
"אני לא יודע עם מי ישבתי, לא יודע מי זה בכלל". 

אז על מה דיבר איתך אותו כומר? 
"הוא לא דיבר איתי מילה. נדמה לי שהוא אפילו לא יודע עברית, אם אני לא

טועה". 
אבל השיחה נסובה סביב הנושא שלו. 

"לא, לא. חבר שלי בא לדבר על הבחירות או על משהו כזה - הבחירות בתוך הליכוד". 
ובשביל מה הוא הביא איתו כומר? 

"אני באמת לא יודע". 
שום נושא שקשור לכנסייה לא עלה בפגישה? 

"ל א היתה פגישה. קבע איתי חבר מהיום להיום או מאתמול להיום, אמר לי שהוא
רוצה לבוא אליי, הוא בא עם עוד שלושה אנשים, זוג והבנאדם הזה, ישבו עשר
דקות רבע שעה, הוא דיבר על זה, כן תכיר לא תכיר, שלום. הוא גם כומר. אם
הייתי יודע גם בכלל לא הייתי נותן לו להיכנס. מה לי ולדברים האלה? אני עם

יהודים עוד לא גמרתי". 
אם לסכם, באותה פגישה לא עלה שום נושא שקשור לכנסייה, לכמורה, או לבחירות

לכנסייה? 
"אני אפילו לא יודע מה אתה מדבר. מה הם חשבו, שאני רוצה להתנצר חס ושלום?

אני בקושי עם יהודים מדבר, אני עם נוצרים אדבר?". 
את איריאנוס, שנבחר לבסוף, אתה מכיר? 

"את מי?... לא שמעתי שם כזה בחיים שלי". 
זאת הפעם הראשונה שאתה שומע את השם הזה? 

"נכון מאוד". 
אבל איש העסקים חבר הליכוד, ידידו הוותיק של אפל, זוכר קצת אחרת את מה שקרה

בפגישה. "חבר הכיר לי את טימותי, נפגשתי איתו, אכלנו ארוחת צהריים, והוא שאל
אם נוכל לעזור לו פוליטית. בסך הכול ביקשתי מדודי (אפל) באופן אישי, אם הוא

יכול לעזור, ואמרתי לדודי שזה בעקבות בקשה שקיבלתי. אני מכיר את דודי מתחילת
דרכי הפוליטית לפני הרבה מאוד שנים, היכרות עסקית ו פוליטית. אמרתי, זה קשור

במדינה שלנו, אז למה לא לעזור לו". 
מה היה בפגישה? 

"טימותי אמר שיש מועמד שהוא רציני, אבל אם מעמידים אחד מול השני אז רצוי
לבחור בו. הוא נאמן למדינה והוא יתעסק כמה שפחות בפוליטיקה ויעשה כמה שיותר

למען העדה שלו". 
למה הוא לא הצליח לשכנע את אפל? 

"זה לא שהוא לא הצליח לשכנע. דודי קודם כול קיבל אותו מאוד יפה, עם כבוד
מפה עד להודעה חדשה. הוא לא הבטיח כלום. הוא שמע. אני אומר לך שזו היתה

קבלת פנים ובכיף, הוא קיבל אותו באהדה. ישבנו על הספה בפינת החדר. הוא שמע,
ולפי דעתי דודי מאוד התרשם ממנו. 

"היה מצב כזה, שדודי העלה בשיחה שהשם אירינאוס מצלצל לו, האמת שהוא לא הכיר
בכלל את טימותי עד שאני לא יזמתי את הפגישה. הוא אמר מילות ברכה, הוא גם

קיבל אותו מאוד בחביבות, אבל דודי דאג להזכיר שזה לא תלוי בו והוא אמר את זה
יותר מפעם אחת. דודי ידע על הסיפור הזה, הוא ידע שיש את האירינאוס הזה, הוא

שמע עליו. הוא לא הכיר אותו אישית והוא לא ראה אותו. דודי קיבל אותו מאוד
יפה ואמר לו שהוא ינסה לעזור לו, זה אני אומר לך בוודאות". 

בסופו של דבר זכה אירינאוס בתפקיד בבחירות שנערכו בכנסייה ב-14 באוגוסט
2001. מאז חלפו כבר שנתיים, אבל המינוי טרם אושר כנדרש בחוק בידי ממשלת

ישראל. לפני שבועיים שבה הממשלה לעסוק במינוי, והחליטה על הקמתה של ועדת
שרים, שתבחן את הסוגיה ותביא את המלצותיה בפני הממשלה. 

השאלה, מי יישא בתואר "הפטריארך של העיר הקדושה ירושלים וכל פלשתין"
בכנסייה האורתודוכסית, נוגעת להרבה גורמים. ממשלת ישראל מגלה בכך עניין רב,

כמו גם אנשי עסקים, בעיקר משום שבבעלות הכנסייה קרקעות בכל רחבי הארץ. מדובר
לא רק באדמות בעיר העתיקה ובסביבותיה, אלא גם במערב ירושלים ובערים נוספות.

בין השאר שייכים לכנסייה האדמות שעליהן ניצבים בניין הכנסת, משכן הנשיא, בית
הכנסת הגדול ועוד. 
ארבעה כמרים סולקו

התומכים באירינאוס מזהירים כי העיכוב הממושך באישור מינויו עלול לפגוע ביחס
העולם הנוצרי לישראל. מנגד מזכירים מתנגדי המינוי את קשריו של אירינאוס עם

ערפאת, וטוענים כי בחירתו עלולה להעמיק את השפעתו של נשיא הרשות הפלשתינית
בירושלים. גורמים בכנסייה הזכירו השבוע בהקשר הזה כי אירינאוס, הממלא בפועל

את תפקיד הפטריארך, הוציא מהפטריארכיה כמה וכמה כמרים שנתפסו כתומכי ישראל.
ארבעה כמרים כאלה, בהם שניים בכירים, מצאו את דרכם החוצה מהכנסייה רק במהלך

החודש האחרון. 
אלא שהנתונים הללו, כמו גם חוות דעת שליליות של גורמים שונים במערכת כנגד
אירינאוס, לא מנעו מראש הממשלה אריאל שרון לפעול למען מינויו של איש הדת

הבכיר לתפקיד הפאטריארך. אירינאוס נהנה משירותיהם של עורכי דין בולטים,
המחוברים היטב במסדרונות הנכונים. בתחילה היה זה השר לשעבר עורך הדין יעקב

נאמן. כאשר יחסיו עם אירינאוס התפוצצו ברעם גדול, תפס את מקומו עורך הדין
גלעד שר, לשעבר מנהל לשכת ראש הממשלה. 

נגד משאל טלפוני
לפני כשנה, סמוך לחצות הלילה, ערכה מזכירות הממשלה משאל טלפוני בין השרים

בהוראת שרון, שבו הוחלט להעביר את ההכרעה על אישור המינוי ממליאת הממשלה
לוועדת שרים מצומצמת, שחבריה תמכו במינוי עוד קודם למשאל. עשר שעות אחרי

המשאל התכנסו חברי הוועדה, שרון, שמעון פרס ומאיר שטרית, ואחרי שעה אישרו את
המינוי. חוות דעת ביטחוניות, ששללו את המינוי, ונחשפו ב"מעריב" כעבור כמה

סוגיית הועלתה כשבועיים לפני המינוי אישור להקפאת שרון את הביאו ימים
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ימים, הביאו את שרון להקפאת אישור המינוי. לפני כשבועיים הועלתה סוגיית
המינוי פעם נוספת. גם הפעם נערך משאל טלפוני לילי, אלא שהפעם התנגדו כמה מן

השרים בתוקף לעצם קיום המשאל בטלפון, ואילצו את שרון להביא את הנושא לדיון
במליאת הממשלה. זו החליטה להקים צוות מורחב של שרים, האמור לבחון את הנושא

פעם נוספת ולהביא את המלצותיו לממשלה. 
במקביל לניסיונות להביא לאישור המינוי, עלול אירינאוס למצוא את עצמו מתבקש

להשיב לכמה שאלות של חוקרי המשטרה, הנדרשים בימים אלו לכמה עניינים הקשורים
בו. לא ניתן להעריך כיצד יסתיימו החקירות, אבל כבר עתה אפשר לקבוע בביטחון

שהחומר הזורם לאחרונה למשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה על מערכת הבחירות
בכנסיי ה יכול לשמש בסיס לכתיבת תסריט עסיסי לסרט, שהקרנתו תיאסר בשעות שבהן

צופים ילדים רכים בטלוויזיה: יש בו לא רק מניפולציות, שקרים ותככים, אלא גם
מנה גדושה של סקס. מערכת הבחירות מאחורי חומות המתחם הכנסייתי היתה רחוקה

כרחוק מזרח ממערב מכל מה שקשור לאמונה ולדת, עם מרכיבים שאיש לא היה מעז
להשתמש בהם גם במערכת בחירות חילונית ומתירנית. 

לקו הסיום של הבחירות באוגוסט 2001 הגיעו לבד מאירינאוס שני מועמדים
נוספים, המטרופוליטנים טימותי וקורנליוס. השניים, בניגוד לאירינאוס שלגביו

היו חוות דעת בלתי מחמיאות באשר לקשריו עם הרשות הפלשתינית והעומד בראשה,
נחשבו לידידי ישראל. גורמי הביטחון והממשל בישראל שמרו במשך השנים על קשרים

טובים עם השניים, וקיוו לראות אחד מהם יושב על כס הפאטריארך. אירינאוס ניהל
את המערכה לבחירתו בסיוע צוות קמפיין, שהורכב ברובו מאנשים שהזעיק מיוון. 

אקטים סוערים
חצי שנה לפני הבחירות הופצו בעיר העתיקה פוסטרים ותמונות, שגיבוריהן היו

בעיקר קורנליוס וטימותי, שספגו מהלומות לא רק מעל גלימות אנשי הדת שלהן,
אלא בעיקר מתחתיהן. באחת הכרזות נראה המטרופוליטן טימותי, כביכול בעת קיום

יחסים הומוסקסואליים עם עיסא, נהגו הנאמן. בתמונה אחרת נראו השניים במהלך
פעילות גופנית נמרצת על הספה, ותמונה שלישית הציגה את טימותי מקיים יחסי מין

אוראליים עם פרטנר אחר. התמונות הופצו ואף נשלחו לחברי הגוף הבוחר של
הכנסייה. 

מן החומר שהגיע לידי "מעריב" עולה כי מדובר בתמונות שעובדו באופן גרפי
(פוטומונטאג'), שבו שולבו תצלומים ממגזין פורנוגרפי עם ראשיהם של גיבורי

מערכת הבחירות בכנסייה. 
גם עמיתו של טימותי, המטרופוליטן קורנליוס, המועמד השלישי לתפקיד ומי שכיהן
כממלא מקומו של ראש הכנסייה בירושלים לאחר פטירתו של הפאטריארך הקודם,
דיאודורוס, בדצמבר 2000, זכה לטיפול דומה, לפעמים אנטישמי. תמונתו הושתלה
בתוך מגן דוד צהוב, כשהוא מוקף בארבעה כמרים בכירים שתומכים בו. על הכרזה

נכתב: "הנה הבוגדים במדינה ובאורתודוכסיה, משתפי פעולה עם הציוני שמואל
אביתר (יועץ ראש עיריית ירושלים לענייני נוצרים, ק"ל) ששונא את היוונים והם

מוכרים את הפטריארכיה ליהודים. יש לגרשם מהכנסייה". מקורב לנעשה בכנסייה
מסביר: "קורנליוס מזוהה כמי שקרוב לישראל, ומי שהכין נגדו את הכרזה הזו ידע

שבגוף הבוחר, הזיהוי הזה עם ישראל ועם הציונות הוא הדרך הקלה לפגוע בו". 
פנייה לסי-אי-איי

לפני מספר שבועות העביר עורך הדין ג'ורג' אלפנטקיס, פרקליטו היווני של
נגד אירינאוס ליועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין טימותי, תלונה מפורט

וליחידה הארצית לחקירות הונאה בבת-ים. אבל לא היה בכך כדי לפגוע בתמיכה בה
זכה אירינאוס מלשכת ראש הממשלה. זו מעלה תמיהות, גם על רקע עיון בפרוטוקול

הדיון שהתקיים ב-19 באפריל 2001, ארבעה חודשים לפני הבחירות לראשות הכנסייה,
במשרדו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, רפי פלד. בדיון נטלו חלק 12 משתתפים,

נציגי משרד הדתות, המשרד לביטחון פנים, משרד החוץ, עיריית ירושלים, השב"כ והמשטרה. 
אירינאוס סומן על ידי כל המשתתפים כמי שבחירתו עלולה לגרום בעיות קשות

לישראל. מפקד תחנת דוד של המשטרה אמר: "על פי השמועות מדובר באיש של הרשות
הפלשתינית ובעל עסקים שם, המקובל על הוואקף". יועץ המפכ"ל לענייני ערבים

חיזק את דבריו ואמר: "מדובר בקו אדום, ואסור בשום אופן שייבחר לתפקיד". נציג
השב"כ הבהיר: "המלצתנו שלא לבחור במועמד ספציפי, אולם לפעול בדיסקרטיות

להכשלת מועמדותו של אירינאוס". ראש חטיבת הדתות במשרד החוץ הסביר את המצב
בזירה הבינלאומית. "היוונים מתנגדים לאירינאוס בשל קשריו עם הרשות

הפלשתינית. רוב הכוחות האורתודוכסיים בעולם, ברוסיה, בבולגריה ובסרביה,
מתנגדים למועמדותו של אירינאוס, מכיוון שרוצים למנוע את נפילת הכנסייה בידי

הרשות הפלשתינית". 
המסמך הודלף

בסוף הישיבה סיכם המנכ"ל פלד: "זהות הפטריארך היווני-אורתודוכסי היא בעלת
חשיבות רבה למדינת ישראל, לכן יש לנו עניין להשפיע על הליך הבחירה. אסור

שהמועמד שייבחר יהיה קשור לרשות הפלשתינית, ולכן יש להביא לאי בחירתו של
אירינאוס. משרד החוץ יפעל מול מדינות זרות ובראשן רוסיה, יוון וארצות-הברית,

על מנת שיפעילו לחץ לאי בחירתו; מנכ"ל משרד ראש הממשלה ישוחח עם ראש המוסד
בנוגע לתיאום עם הירדנים והסי-אי-איי, תוך בחינת האפשרות להיעזר ביועץ

המשפטי לממשלה בזכות קשריו הטובים בממלכה". 
הישיבה התנהלה בפורום מצומצם, ומסמך הסיכום סווג כסודי, אבל בתוך שבוע כבר
היה העתק ממנו, על כל פרטיו החסויים, במטה הבחירות של אירינאוס. מישהו דאג

להדליף את המסמך, הכולל גם מידע חסוי נוסף, לפיו אחד מן הכמרים המכהנים
בכנסיה "קשור לסי-אי-איי ונתמך על-ידי האמריקנים". חודשים אחדים אחר-כך,

כשנבחר אירינאוס, מצא עצמו הכומר שבו מדובר עובר לשיבוץ חדש, בכנסייה
במוסקבה. 

בדצמבר שעבר פירסם "מעריב" את תוכנם של שני מכתבים בוטים במיוחד, עליהם
חתום אירינאוס, שהופנו לראש הרשות הפלשתינית, יאסר ערפאת. המכתב הראשון

מהשניים נכתב ב-17 ביולי 2001. זמן קצר קודם לכן החליטה ישראל לפסול את שמו
של אירינאוס מרשימת המועמדים לבחירות בכנסייה "מטעמי ביטחון", החלטה שבוטלה

לאחר מכן. 
צולבי ישו

"אתה מודע לרגשות הגועל וחוסר הכבוד אשר חשים כל האבות בכנסייה כלפי צאצאיהם
של צולבי אלוהינו ישו, הצולבים של אנשיכם, היהודים הציונים כובשי הארץ

הקדושה פלשתין", נאמר במכתב לערפאת, עליו מתנוססת חתימתו של אירינאוס. במכתב
מציע הכותב לערפאת להקים גוף משותף לכנסייה ולרשות הפלשתינית שיהיה אחראי על

ניהול הנדל"ן של הכנסייה בעיר העתיקה, אם ייבחר. 
בעקבות פרסום המכתבים הכחיש אירינאוס כי הוא ששלח אותם, וטען כי חתימתו
זויפה. אירינאוס הגיש תביעת לשון הרע נגד "מעריב", ואף התלונן במשטרה על

זיוף המסמכים. היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) מנהלת זה מספר חודשים
חקירה בעניין, ובאחרונה נרשמה פריצת דרך כשהחוקרים הצליחו לאתר עד מפתח

מרכזי בפרשה. 
עורך הדין דעואל פלאי, פרקליטו של המטרופוליטן אירינאוס, אמר לנו השבוע

בתגובה: "אירינאוס הראשון נבחר זה מכבר על ידי המוסד העליון של הפטריארכיה
לעמוד בראשה. מזה זמן רב, שגורמים מעוניינים זורקים רפש במטרה להכפיש את
שמו, והכל במטרה לנסות ולמנוע את הכרת הממשלה בבחירתו, ובכך להשלים את

מכתימים אלה, במעשיהם ירושלים. של היווני-אורתודוכסי כפטריארך מינויו
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ם מ הם אלה, מכת ם. במעש רושל אורתודוכס של  וונ ארך ה ו כפטר נו מ
המכפישים את מוסד הפטריארכיה ואת הכנסיה היוונית-אורתודוכסית כולה. אין כל
יסוד לתלונה שהוגשה במשטרה, אם בכלל הוגשה, ואין כל בסיס לטענה המיוחסת
לאירינאוס הראשון בעניינו של קורנליוס ולכל טענה אחרת המועלית כנגד אירינאוס

הראשון, ואין להבין את העלאתם של העניינים בשעה זו, אלא על רקע הדברים
האמורים לעיל". 

הפרשה החדשה, מתוך ארבע המונחות על שולחנותיהם של חוקרי המשטרה בהקשר
לאירינאוס, קשורה לתלונה שהגיש עורך הדין דן אבי-יצחק, בטענה להגשת תצהיר

כוזב לבית המשפט. מדובר במשפט ארוך וממושך בן 13 שנה שהסתיים לאחרונה בבית
משפט השלום בירושלים. ברקע הדברים מצוי סיפורם של 150 יהודים, שנכנסו בחג

הפסח בשנת 1990 למלון "סנט ג'ון", בניין ענקי בן שתי קומות וכ-80 חדרים
ברובע הנוצרי בירושלים, והתיישבו בו. הבניין היה במקורו בבעלותה של הכנסייה

היוונית-אורתודוכסית והושכר למרדירוס מטוסיאן, תושב המקום ממוצא ארמני.
בחוזה שבינו לבין הכנסייה נקבע כי הוא רשאי להשכיר את המבנה בשכירות מוגנת
ללא צורך באישור הפטריארך. מטוסיאן השכיר את המלון לחברה, שמאחוריה עמדו

אנשי ישיבת "עטרת כהנים", תמורת כמה מיליוני דולרים, ונמלט מהארץ כל עוד
רוחו בו, רגע לפני שהפלשתינים הוציאו נגדו גזר דין מוות. 

עדותה של המזכירה
המימון לעסקה יקרה זו הגיע בחלקו מכספי המדינה, בחלקו האחר הוא הושג מכספי

תרומות. מאחורי גיוס התרומות הללו עמד אז אחד מתומכיה הגדולים של ההתיישבות
בעיר העתיקה, ובעל בית משלו ברובע המוסלמי - אריאל שרון, אז חבר כנסת, היום
ראש הממשלה. הפאטריארך הגיש בשם הכנסייה תביעה נגד "עטרת כהנים" ונגד

מטוסיאן. הדיון נמשך כ-10 שנים. לפני למעלה משנה, כאשר פרקליטה של הכנסייה
לא הגיע לדיונים בבית המשפט מספר פעמים, החליט השופט למחוק את התביעה. זמן

קצר אחר כך מיהרה הכנסייה וביקשה לחדש אותה בשנית. אלא שהכנסייה היתה צריכה
להסביר מדוע לא הופיע איש מטעמה בדיונים. התיק הופל על חנאן עבדו, מזכירתו

של עורך הדין מועין חורי, פרקליטה של הכנסייה. 
לפני חודש וחצי הגיעה עבדו לבית המשפט מכוח צו הבאה. כשפתחה את פיה הבין גם

השופט למה התמהמהה העדות הזו זמן רב כל כך. היא העידה שחתמה תחת איומים על
תצהיר שקרי מתחילתו ועד סופו על הנסיבות שבגללן לא הגיע מעסיקה עורך הדין

חורי לדיונים, ומשהתנגדה להעיד עדות שקר גם בבית המשפט פיטר אותה הפרקליט.
"התצהיר היה שקרי", העידה בחקירתה בידי עורך הדין אבי-יצחק, "הוא (עורך דין
מועין חורי, פרקליטה של הכנסייה, ק"ל) הכריח אותי לחתום עליו - הוא אמר שאם

את לא רוצה להעיד, שימי את המפתחות ותצאי החוצה. אני פחדתי ממנו כי הוא איים
עלי - היה איום על החיים שלי - הוא צעק עליי בצורה שממש פחדתי ממנו, אני

פחדתי בגלל הצעקות שלו. אני מכירה אותו 19 שנה, אז אני לא הייתי יכולה להגיד
לו לא; ידעתי שאם אני לא אעשה את זה הוא יתנקם בי. כולם יודעים במשרד

שהתצהיר שקרי... כל מה שכתוב פה הוא לא נכון". 
עורך הדין מועין חורי אמר השבוע בתגובה: "גרסתה של חנאן עבדו שקרית וכוזבת.
מדובר בעלילת שקר זדונית ומכוונת. היא משחקת לידי אנשים שמעוניינים להכפיש

את שמי ולפגוע בי". 
הקשר של וייסגלס

גם ראש לשכת ראש הממשלה, עורך הדין דב וייסגלס, קשור למהלכים למינוי
אירינאוס. כאשר נפסלה מועמדות אירינאוס בידי ישראל, לפני הבחירות בכנסייה,

הוא חיפש פרקליט ישראלי שייצג אותו מול המדינה. מקורבי אירינאוס העלו מספר
שמות של עורכי דין מפורסמים, ולבסוף נותרו ברשימה שניים - יעקב נאמן ודב

וייסגלס. "שניהם מקושרים לכל מי שצריך במדינה, והיה ברור שהם יוכלו לקדם את
העניין טוב מאחרים", מסביר גורם שהיה מקורב למטה באותה תקופה. בסופו של דבר

נבחר נאמן. 
וייסגלס אישר השבוע שהוצע לו בעבר לייצג את אירינאוס. "בזמן היותו עורך דין

פרטי פנה למר וייסגלס אזרח ישראלי, שביקש לשכור את שירותיו כעורך דין לטיפול
בחילוקי הדעות שבין אירינאוס למדינה בנוגע למינויו. האיש נענה בשלילה ובזה

הסתיימה נגיעתו של עורך דין וייסגלס בנושא", נמסר מלשכת ראש הממשלה. וייסגלס
לא השיב לשאלת "מעריב" אם עדכן במעורבותו זו את ראש הממשלה. בתגובה שהעבירה

הלשכה נמסר עוד: "עורך הדין וייסגלס אינו עוסק בנושא מינויו של אירינאוס,
הנושא מטופל על ידי ועדת שרים מיוחדת שמינתה הממשלה בראשותו של שר המשפטים,

והנושא אינו נמצא בטיפול משרד ראש הממשלה כלל ועיקר". 
"יאושר ללא דיחוי"

לעורך הדין גלעד שר, המייצג עתה את אירינאוס, יש גרסה שונה. במכתב ששלח שר
לוייסגלס ב-1 באוגוסט, עוד טרם כוננה ועדת השרים החדשה, הזכיר שר לוייסגלס

כי הוא הבטיח לו שהמינוי יאושר בקרוב. "בחודשיים שחלפו מאז פגישתנו האחרונה 
שמעתי ממך פעמיים כי 'העניין יאושר בתוך ימים'. רשמתי לפניי התחייבותך מיום

22 ביולי, ערב נסיעתך האחרונה לארצות-הברית, כי המינוי האמור יאושר ללא
דיחוי למחרת שובו של ראש הממשלה". 

וייסגלס הכחיש בתגובה את דברי שר. "כל מה שנאמר למר שר הוא כי הנושא יובא
להכרעת הממשלה או ועדת שרים מוסמכת בזמן הקרוב וכך אכן יהיה", נאמר בתגובת

וייסגלס. 
במשרד החוץ עושים בשנתיים האחרונות מאמצים יוצאים דופן להסביר כי דחיית

אישור המינוי גורמת נזק גדול לישראל בעולם הנוצרי. אלא שמתברר שגם בכנסייה
עצמה לא מתלהבים כולם מן הנעשה בפטריארכיה תחת שרביטו של אירינאוס. הדברים

נשמעים מפתיעים כשהם מגיעים דווקא מאנשים כמו הכומר ניקודימוס, חבר בסינוד
)המועצה העליונה של הכנסייה - ק"ל) של אתונה, המתגורר במנזר בפאתי הבירה

היוונית, ומי שהיה בעל תפקיד במטה הבחירות של אירינאוס, ומתעקש להדגיש כבר
בתחילת דבריו כי "הדברים נאמרים על רקע העובדה שאני מאוד מעריך ואוהב את

הנשיא ערפאת". 
התרבות של הכנסייה

וכך אומר הכומר ניקודימוס: "אני עבדתי למען אירינאוס וסייעתי לו להיבחר
כפטריארך. חשבנו שהוא יהיה איש של שלום. לא הייתי רוצה לקבוע כבר עכשיו
שטעינו, אבל אני בהחלט יכול להגיד שהרבה מאוד דברים הם לא בכיוון שאליו

התכוונו. אני חייב לומר באופן ישיר שהתנגדתי לכל מה שנאמר או נכתב על ידי
אירינאוס ומי שעבדו למענו נגד העם היהודי, וספציפית בהתייחסות למכתב, אני
הייתי באופן מוחלט נגד המכתב. באותה תקופה ייעצתי למטרופוליטן אירינאוס

להיות מאוד זהיר בהתבטאויותיו בכל מה שקשור בדמויות פוליטיות בכירות
וספציפית בהתכתבות שלו עם שרון ועם ערפאת. התרבות של הכנסייה שלנו מלמדת

אותנו להיות מנומסים. באמצעות פיוס ניתן להשיג הרבה יותר".

לפני מספר חודשים פנה עורך הדין אבי-יצחק במכתב ליועץ המשפטי לממשלה בעניין
פרשת המכתבים של אירינאוס לערפאת. רובינשטיין, באמצעות עוזרו הבכיר, עורך

הדין יעקב שפירא, השיב לאבי-יצחק כי הדברים העולים במכתבים לערפאת הנם
חמורים וטעונים בדיקה". שפירא הוסיף כי העניין נמצא בחקירה "ובנסיבות אלה"

יש להמתין לבדיקת המשטרה". בינתיים, כאמור, הצטרפו לפרשה הזו כמה פרשיות
נוספות.

רובינשטיין, חרף המלצתו להמתין עד לתום הבדיקה, לא מנע מהממשלה עד כה
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להמשיך לקדם את המינוי. לקראת הדיון בנושא שייערך בימים הקרובים בוועדת
השרים, ואחריה במליאת הממשלה, יצטרך היועץ לגבש את עמדתו בבחירה בין שתי

חלופות: האחת - להמתין עד תום החקירות, על מנת להבהיר עד תום מיהו ומהם
מעשיו של המטרופוליטן אירינאוס; והשנייה - להמשיך בהליכי אישור המינוי, חרף

החשדות ולהסתכן במבוכה העלולה להיגרם לאחר האישור, אם תבשיל אחת הפרשיות
לכדי מסקנות לא נעימות כלפי האיש היושב על כס הפאטריארך.
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10. ועוד על אירינאוס רב הפעלים.... 

משהו מוזר וחמור מתרחש בימים אלה. המטרופוליט אירינאוס - שמינויו טרם אושר
על-ידי הממשלה כמתחייב מהחוק (העותומני) וכמתחייב מפסיקת בית המשפט

העליון, ועל-כן מינויו אינו בתוקף, כבר עושה ברכושה של הפטריארכיה
היוונית-אורתודוקסית בישראל כבשלו. לא לבדו, אלא בעיצה אחת עם גורמי

הרשות הפלשתינית. עתירה התלויה ועומדת בנושא זה בבית המשפט העליון, לא
עושה רושם מיוחד על הפטריארך. הוא בשלו.

בחודשים האחרונים הוא ממנה, מחליט, מזיז, מאשר, בונה, משכיר ומה לא.
במדינה מתוקנת, היה אמור הדבר לגרור תגובה נסערת מצד המערכת הפוליטית
בכלל, ומצד הממשלה בפרט. כי זאת יש לדעת: לאירינאוס יצא שם כמי שהועדף

על-ידי הרשות הפלשתינית להיבחר לתפקיד זה. ואכן, הרשות הפלשתינית אישרה
את מינויו. כך גם המלך הירדני עבדאללה. עתה נותר הפטריארך תלוי באישורה של

ממשלת ישראל. אם זו לא תאשר את מינויו - החוק העותומני מחייב חתימת
שלושת הראשים: פלשתין, ישראל וירדן - הרי שהוא לא יוכל לכהן בתפקידו. ועל

זאת ניטש בימים אלה ממש המאבק, במסגרתו מנסה אירינאוס לקבוע עובדות
בשטח: כן חוק, לא חוק; הוא בשלו - לנהוג מנהג בעלים, ולכפות עצמו על

הממשלה ועל הציבור בישראל.

שר המשפטים אמר לי בתגובה, כי פעולותיו של אירינאוס אינן מקובלות עליו ואין
להן תוקף. הוא ציין, כי לאחר שיתברר העניין בבית המשפט העליון, הוא יביא נושא
זה לדיון בממשלה, ורק לאחר מכן תתקבל ההכרעה - גם בהתחשב בכתב האישום

התלוי ועומד ביוון כנגד אירינאוס.

המאבק

המאבק בפרשה זו מטופל בימים אלה על-ידי שני עורכי דין מן הבכירים בארץ:
אירינאוס מיוצג על-ידי עו"ד יעקב נאמן; עו"ד דן אבי-יצחק מייצג עותר פלוני בשם

יוסף לויפר. למעשה, מייצג אבי-יצחק אינטרסים גדולים של מדינת ישראל בכלל
ושל ירושלים בפרט. דיון בנושא זה זומן ליום ד' (21.11.01). במהלך הדיון קבע

אב-בית הדין, שופט בית המשפט העליון אליהו מצא, כי לפעולותיו של אירינאוס אין
תוקף משפטי - כל עוד מינויו טרם אושר על-ידי הממשלה. דברים נחרצים, אך ספק

אם אירינאוס יחדל ממעשיו.

התנהגותו של אירינאוס צורמת לרבים וטובים בממשלה, ובמיוחד לגורמים
המבינים היטב במה דברים אמורים. סוד גלוי הוא, כי הפטריארכיה מחזיקה

בנכסים רבים בישראל בשווי כולל של מיליארדים. בדולרים. היא מחזיקה זכויות
בשכונות שלמות במרכז ירושלים, בהן רחביה, הר-חומה, טלביה, וכן בשטחים בעיר
העתיקה, נצרת, יפו ובכפרים רבים בגליל. קיים חשש כבד, שהזכויות בנכסים אלה

יועברו, בדרך לא דרך, לבעלות הרשות הפלשתינית. לכן נזעק שר המשפטים
לעשות מעשה.

נודע לי, כי לפני זמן קצר הוצא בהוראתו של השר מכתב אל כל לשכות המקרקעין
(טאבו) ובו הוראה/הנחיה: לא לשתף פעולה עם הפטריארכיה היוונית, ולא לאשר

שום דיספוזיציה בנכסים שבבעלותה. במילים אחרות: הוראת שר המשפטים
מטרפדת כל אפשרות תיאורטית להעברת נכסים.

בפועל, כאמור, נעשות פעולות בשטח. ההוראה הזו הוצאה, בין היתר, כדי למנוע
כל מני עסקות בהן דובר בעבר גם עם גורמים עסקיים בישראל. ובכלל, קיים חשש

שמא אפילו לשכת ראש הממשלה פועלת בנושא זה באופן מוזר. ידיעות שונות
מעלות חשש, כי גורמים שונים בוחשים גם בעניין זה. שמו של דוד אפל מוזכר גם

בנושא. אפל מכחיש מכל וכל, וטוען כי מלבד עיסקה אחת שלא יצאה אל הפועל
(בגלל היועץ המשפטי לממשלה), אין לו עניין בנעשה בכנסיה, ובכלל - הוא אינו

מכיר את אירינאוס ואין לו שום עניין מי ימונה ומי לא.

ההתנגדות

ההתנגדות לאירינאוס עלתה בכתובים כבר ביום 19.4.01. ממידע שהובא לידיעתי
עולה, כי כבר ביום זה התקיימה פגישה, שבה השתתפו חלק ניכר מהנוגעים בעניין.

בראש הישיבה עמד המנכ"ל דאז, רפי פלד. השתתפו מנכ"ל משרד הדתות משה
שמעוני, עוזר היועץ המשפטי לממשלה קובי שפירא, ראש המטרה המבצעי שליד

השר לביטחון פנים ניצב דוד צור, יועץ השר לביטחון פנים עמי גלוסקא, יועץ לראש
עיריית ירושלים שמואל אביתר ועוד שורה של אישים. בסיכום אותה ישיבה נקבע:

- אסור שהמועמד שיבחר יהיה קשור לרשות הפלשתינית, ולכן יש להביא
לאי-בחירתו של אירינאוס;

- תמיכת ישראל באחד המועמדים נדרשת להיות טקטית; אסור להראות שמי
שנבחר לא מקובל עלינו. יתרה מזאת, חשוב להגיע לכך שזה שיבחר יבין שנבחר

בתמיכתנו;

- משרד החוץ יפעל מול מדינות זרות ובראשן רוסיה, יוון וארה"ב על-מנת שיפעילו
לחץ לאי בחירתו של אירינרוס.

באותה ישיבה התקבלו החלטות סודיות, שאת פרטיהן אנו מנועים מלהעלות כאן.
ואולם, גם הן מבטאות את ההחלטה הנחושה של מי שמונה אותה עת לטפל

בסוגיה: לעשות ככל שניתן כדי למנוע את בחירתו של אירינאוס לתפקיד
הפטריארך.

ובכל זאת, כאמור, הפטריארך נבחר על-ידי הרשות הפלשתינית ועל-ידי ירדן.
אירינאוס נכנס לתפקידו בכוח רב בספטמבר 2001, לאחר שנערכה לו קבלת פנים

ביום שבת, ממנה נעדרו, איך לא, נציגי הממשלה.
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עם היכנסו בפועל לתפקיד, כאמור, ועוד בטרם זה אושר על-ידי הממשלה - כבר
פצחו הוא ומקורביו בדברים, המעידים על הצד הפוליטי והאידיאולוגי בו בחרו. הנה

כמה מובאות, מדברים שפורסמו בשמם בעיתונות הערבית:

בכינוס שנערך בעמאן לרגל היבחרו, הודיע נציגי של הפטריארך (אל-קודס,
:(1.10.01

"הפטריארך החדש, לאחר שקיבל את האחריות ויעיין במסמכים ויגלה את כל מה
שהתרחש בהקדשים האורתודוכסיים בשנים עברו, ואשר סביבם ישנו ויכוח חריף

בקשר לכך שראשות הפטריארכיה מכרה והשכירה הקדשים אורתודוכסיים
בפלשתין לשלטונות הישראליים ..."

ובעניין כן הכרה או לא הכרה, אמר אירינאוס עצמו (אל-קודס, 10.10.01):

"פטריארך עיר הקודש קיריוס אירינאוס שנבחר לאחרונה הצהיר כי הכרת ישראל
בהחלטה למנות הפטריארך עיר הקודש או אי הכרתה הינו היינו אך, כי אין שום

בעיה באי ההכרה או בהכרה".

התבטאויות חריפות בהרבה נשמעו מפי מי שעתיד להתמנות על-ידו לתפקיד
הבישופ של ירושלים (אל-איאם, 15.10.01):

"הארכימנדריט הד"ר עטא אללה חנא הדובר הרשמי בשם הכנסיה האורתודוכסית
בירושלים ובאדמות הכבושות, ייצג את פטריארך ירושלים אירינאוס הראשון

בטקס... חנא הדגיש כי נוכחות הכניסה האורתודוכסית הינה בעלת השפעה בקהל
הלאומי ובמאבק הפלשתיני השואף לשחרור האדמה והמקומות הקדושים מן

הכיבוש המאוס (השנוא)...

בית לחם נהנית מחופש בצל הרשות הלאומית הפלשתינית... כפי שהעיר בית לחם
היא עיר חופשית כך אנו רוצים שאחותה הגדולה ירושלים תשוחרר ותחזור לחיק

הערבי פלשתיני".

ובהמשך דבריו:

"הכנסיה האורתודוכסית משמשת מטרה לישראל ולממשלתה "השרונית"
הטרוריסטית, אך הכנסיה שומרת על זהותה הערבית המקורית. הנצרות המזרחית

היא נצרות מקורות וטהורה... הקבוצות במערב אשר טוענות כי הן נוצריות ותומכות
בישראל ובטרור שלה אין להן קשר לנצרות כלל וכלל. הכנסיה האורתודוכסית...

תומכת בזכות הפלשתינית הערבית ובעם הפלשתיני במאבקו";

ובסיום דבריו אמר:

"אנו מתפללים... למען עמנו הפלשתיני, השהידים המוצדקים שלנו ואומתנו
הערבית על-מנת שעמנו יהנה מחרות, עצמאות והקמת המדינה הפלשתינית

העצמאית שבירתה ירושלים".

המעשים

סוגיה זו היא כאמור כבדת משקל. השאלה האם אירינאוס עויין את ישראל, ובכלל -
האם הוא מצפצף על החוק בישראל ובכל זאת פועל כאילו הוא כבר פטריארך, הינה

שאלה מהותית.

ניתן לבחון זאת לפי הפעולות שכבר ביצע, מאז מונה. לטענת עו"ד דן אבי-יצחק,
המייצג את העותר יוסף לויפר, ביצע אירינאוס את הצעדים הבאים באופן הנוגד את

החוק ואת פסיקת בג"צ. הדברים הובאו בפני סגן לפרקליטת המדינה עו"ד ענר
הלמן, המייצג את המדינה/הממשלה בתיק זה בפני בג"צ. וכך נטען, כנגד

אירינאוס:

- הוא מינה את סטפנוס כראש כנסיה חדשה בלוד, והדיח את קודמו;

- הוא הדיח את דמסקינוס מתפקידו כראש הכנסיה ביפו ומינה במקומו ראש כנסיה
אחר;

- הוא הביא מירדן את הארכיבישוף אינוקנטיוס כדי למנותו כממונה על החינוך של
הכנסיה בארץ;

- הוא השכיר לפלשתינים שתי חנויות ברחוב הפטריכאריה היוונית מס' 7;

- בחסותו מבוצעות עבירות בניה במנזר סנט ניקולאס. נבנות במקום עוד שתי
קומות, בלי היתר בניה, ואף בניגוד לצו הפסקת עבודה שניתן על-ידי בית המשפט;

- הוא מחזיק שני שומרי ראש פלשתינים מהשטחים, הנושאים תעודות זהות
כתומות, שעל-פי הדין הישראלי אסור להם בכלל לשהות בישראל.

בניגוד לחוק

מדוע מנסה אירינאוס לכפות עצמו כבר בשלב זה, במקום להמתין בסבלנות
להחלטת ממשלה?. הדעת נותנת, כי לאישור בחירתו אין רוב. העובדה שבחירתו

לא מובאת לאישור הממשלה כבר חודשים רבים, מדברת בעדה.

שוקי פרידמן (מתמחה, המטפל בתיק זה לצידו של נאמן) מאשר, כי בחירתו של
אירינאוס אכן טעונה אישור של ממשלת ישראל. יחד עם זאת, אמר, המדובר

בתקנות משנת 1875, שחלות על-פי החוק העותומני - וזה דבר אמורפי. מאחר
ובכל זאת עבר זמן רב מאז שנחקק החוק העותומני, הוא מנמק, מתכוון אירינאוס

לערער בנושא זה בפני בית המשפט העליון. לטענת פרידמן, אילמלא העותר
המיוצג על-ידי עו"ד אבי-יצחק, היה אירינאוס מאושר מזמן על-ידי הממשלה, אבל

במצב זה - "המינוי תקוע בבית המשפט".

פרידמן מספר, כי בימים אלה ממש אירינאוס מוחרם דווקא על-ידי הרשות
הפלשתינית, בשל זאת שגינה את רצח שר התיירות רחבעם זאבי. הרשות

הפלשתינית מאיימת לדבריו, כי היא לא תקבל את פיו בחג המולד בכנסיית המולד
בבית לחם. המשבר לדבריו חריף מאוד. הוא מחזיק "בצפורניים", כדי לא לצבוע

את עצמו בצבעים פלשתיניים, אולם הוא מרגיש שדוחקים אותו לפינה.
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באשר לפעולות שמבצע אירינאוס בכל זאת הוא מסביר, כי אירינאוס מתמקד
בביצוע "פעולות פנימיות. כלפי פנים, הוא הפטריארך. הוא כבר הוכר על-ידי

הפלשתינית וירדן. הוא פועל בעניינים פנימיים. גם ממשלת ישראל רוצה להכיר
בזה. אבל היא תקועה בבית המשפט".

אירינאוס, מדגיש פרידמן, "מכיר בסמכות בית המשפט. הוא לא פועל כנגד
הסמכות שלו. אנחנו באים להתדיין בבית המשפט העליון בשמו".

זאב בק :שם 
zeevbak@hotmail.co.il :דוא"ל 

המטרופוליט אירינאוס :נושא

האם על הממשלה לפעול באופן נמרץ לסיכול פעולותיו של המטרופוליט אירינאוס
?

הממשלה, גם אם תרצה - לא תוכל לפעול נגד הכנסייה היוונית אורתודוכסית כאילו
היתה אויב מוצהר. המצב שנוצר משקף כסילות ובורת גם יחד. 

אין חולקין על כך שינויו של המטרופוליט מחייב את אישור ממשלת ישראל עפ"י
חוק עותומני. אלא מאי ? מי שמצוי בנושא יודע ששום ממשלה לא מצאה לנכון

לפעול בעזות מצח - התערבות בעניניה הפנימיים של הכנסייה. פעולותיו של
המטרופוליט אירינאוס משקפות את דעתו על נסיונה של ממשלת ישראל לטרפד

את מינויו - ניסיון נואל שאיננו מעיד על תבונת יתר. יש בציבור היושב בציון אנשים
מצוינים, שמומחיותם בתחום ההסטוריה הכנסייתית גדולה, המעורים בחיכוכים

הפוליטיים בין הכנסייה לבין מדינת ישראל ובין הכנסיות השונות לבין עצמן, מכירים
היטב את הסטוריית התקריות של הסטטוס קוו. מינוי אנשים כאלה היה עשוי לשפר

את יחסי ישראל והכנסיה - במקום להתנגש בכנסייה כפיל הפוסע אל תוך חנות
חרסינה. אם מר אריאל שרון איננו רואה פסול בהשוואת נשיא ארה"ב לצימברליין -

אין שום חנות חרסינה חסינה בפני מגושמות וחוסר רגישות ממשלה זאת. :תוכן

גיורא :שם

לשכת רוהמ :נושא

האם יתכן כי בכירים בלשכת רוהמ, שלוטשים עין לעסקים עם הפלסטינים עוזרים
בחשאי לאירנאוס?

האם זה קשור לעסקי הקזינו? 

מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד              תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)
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חבר מתאריך 15.8.02

3778 הודעות 18:36 18.01.04 

12. מה מוכן לעשות אירינאוס על מנת לטהר את שמו 

חשיפה: נמנע מחטף הונאה לטיהור שמו של אירינאוס 
כ"ז בטבת תשס"ג / 1 בינואר 2002 

ערוץ 7

הארכימנדריט אירינאוס ניסה לבצע מהלך לטיהור שמו בעיני שרי ממשלת ישראל
לקראת ההצבעה לאשרור מינויו לפטריארך היווני, כך עולה ממידע שהגיע

לשמעון כהן, כתב האינטרנט של ערוץ 7.

עורך הדין גלעד שר, המייצג, כזכור, את אירינאוס במאמץ להביא לאשרור מינויו הרשמי
לפטריארך היווני, ניהל בימים האחרונים תרשומת בלתי רשמית עם שר המשפטים מאיר

שטרית. בתרשומת זו סיכמו השניים על הסכם ולפיו תחדש הכנסייה היוונית את הסכם חכירת
האדמות שבינה לבין מדינת ישראל למאה וחמישים השנים הבאות. הסכם זה יעסוק בקרקעות

עליהן בנויים משרדי ממשלה, בית רה"מ, בית נשיא המדינה, הכנסת ומוסדות ציבור אחרים
בירושלים. 

לאחר חילופי המכתבים בנידון, העביר הארכימנדריט אירינאוס לעו"ד שר מכתב ובו אישר את
המהלך, תוך שהוא מקפיד להימנע מלצרף למכתבו חתימה רשמית. את הסיכום הזה ביקש

אירינאוס להשיג באמצעות עורך דינו, כדי להציג עצמו בפני שרי הממשלה כבעל נכונות וגישה
חיובית כלפי מדינת ישראל ומוסדותיה. 

נזכיר כי שינוי תדמית זה חשובה לאירינאוס כדי לטהר את שמו מדמות האנטישמי שדבקה בו,
בעיקר לנוכח הפרסומים האחרונים בתקשורת הישראלית על קשרי הידידות החמים בינו לבין

הרשות הפלשתינית והעומד בראשה יאסר ערפאת ותמיכתו בפעילות הטרור נגד מדינת ישראל.

פרט אחד לא צוין בפני השר שטרית בטרם החלה התרשומת בינו לבין עו"ד שר והוא עובדת
קיומו של תצהיר ולפיו לא ניתן לבצע עסקאות נדל"ן באדמות הכנסייה היוונית ללא אישור חתום

של כל שמונה עשר חברי ה"סינוד", הסמכות הדתית העליונה בכנסיה. קיום עובדה זו מערער
על חוקיותו של הסיכום שהושג בין עו"ד שר לשר שטרית בברכתו של אירינאוס.

ההערכות הן כי כוונת אירינאוס הייתה להציג את הסיכום המדובר לחברי ה"סינוד" רק לאחר
אשרור מינויו בממשלה. הצפי הוא שה"סינוד" היה מתנגד לסיכום, וכך היה עולה בידי אירינאוס
לקבל את הכרת ישראל למינוי הפטריארך ולאחר מכן להציג את עצמו בפני ממשלת ישראל כמי

שדחף ליישום הסכם החכירה אך לא עלה בידו בגלל חברי ה"סינוד" האחרים.

נזכיר כי ללא אשרורה זה של ממשלת ישראל שיצורף לכתבי המינוי אותם כבר קיבל מהרשות
הפלשתינית ומממשלת ירדן, לא יקבל מעמדו של אירינאוס תוקף חוקי כפטריארך המסוגל לבצע

מהלכים רשמיים במדינת ישראל.

ממידע שהגיע לכתבנו עולה כי לאחר שנודעה ליועץ המשפטי לממשלה תוכניתו זו של אירינאוס,
שלח מכתב לשר המשפטים מכתב שבו הוא קובע כי המהלך אותו טוו שטרית ועו"ד גלעד שר

אינו חוקי, זאת בשל קיומו של אותו תצהיר מטעם חברי ה"סינוד".

בקביעתו זו של רובינשטיין על אי-חוקיותו נקטע המהלך ונמנע ניסיון ההונאה שבטיהור שמו של
אירינאוס.

ממשרד המשפטים נמסר כי בשלב זה הם "מסרבים להגיב בעניינה של הפטריארכיה היוונית עד
שיהיה מידע מסודר להעבירו לציבור".

מלשכת היועץ המשפטי לממשלה ומלשכת עורך הדין גלעד שר טרם נמסרה תגובה לפרשה.

יצוין כי בשלב זה, נדחתה העלאת אשרור מינויו של אירינאוס בממשלה. ככל הנראה הסיבה
לדחייה היא התנגדותם החריפה של השרים שהובעה בשיחה שקיימו בסוגיה עם ראש

הממשלה אריאל שרון במשרדו.

כאן המקום להזכיר כי את מהלך ההתנגדות למינוי הוביל בסוף השבוע שעבר השר נתן שרנסקי
שכפי שהודיע קודם לכן לערוץ 7 "מתנגד נחרצות למינויו של הפטריארך היווני", שוחח עם שרים

ועם ראש הממשלה עוד בטרם הפגישה המדוברת בלשכתו והבהיר להם את חומרת העניין.
פעולתו זו של השר תוך גיבוי וסיוע של שר החוץ בנימין נתניהו במהלך השיחה עם ראש

הממשלה הביאה לדחיית ההצבעה בממשלה למועד מאוחר ולא ידוע.

כתב ערוץ 7 מזכיר כי לפני שבוע נחשפו באופן בלעדי באתר האינטרנט של ערוץ 7 שני מכתבים
ששלח אירינאוס ליאסר ערפאת ובהם השתמש אירינאוס בביטויים אנטישמיים והביע את

תמיכתו במאבק האלים שמנהל הרש"פ נגד אזרחי ישראל: 
"...ולסיום אתה מודע לרגשות של שאט נפש וזלזול של כל אבות הקדושים של הכנסייה היוונית
כלפי צאצאיהם של אלה שצלבו את ישו, הצולבים בפועל את עמך, ציונים-יהודים, כובשי הארץ

הקדושה של פלשתין... 
אנחנו מתפללים לאל האהבה לתת לך הצלחה ונצחון במאבק הקדוש הזה..."

ואין כס למשפט סנהדרין בציון השבויה (אצ"ג) 
WWW.SANHEDRIN.INFO

מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד              תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)

   15:55   19.01.04   פילוביץ שחף 

http://www.sanhedrin.info/
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=edit&forum=gil&om=5150&omm=69
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=post&forum=gil&om=5150&omm=69
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=read_count&om=5150&forum=gil&viewmode=all
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=list&forum=gil
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?quote=not_empty&az=post&forum=gil&om=5150&omm=69
javascript:updatePropertyDisplay('69')
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcadmin.cgi?az=admin_board_manager&command=admin_remove_messages&forum=gil&thread_select=5150&selected=69


1.6.2020 ....Save Israel !! is about half translate - חדשות רוטר

https://rotter.net/forum/gil/5150.shtml 263/280

חבר מתאריך 9.2.02
     98335 הודעות

  70. השר זבולון אורלב: ''אינטרסים ושיכנועים במינוי הפטריארך''  
בתגובה להודעה מספר 69

 

אינטרסים ושיכנועים במינוי הפטריארך 
15:15, 19 ינואר 2004 / כ"ה בטבת תשס"ד

שר הרווחה זבולון אורלב אומר כי לתוך מסכת השיקולים שעמדו בפני השרים
השתרבבו גם שיקולי "אינטרסים כלכליים כבדי משקל", ולא כפי שראוי לטעמו

שאינטרסים מדיניים, לאומיים בטחוניים יהיו היחידים שינחו את הממשלה.

בעקבות החלטת ועדת השרים להמליץ לממשלה לאשר את מינויו של מנהיג הכנסייה היוונית
אירינאוס לפטריארך רשמי, התראיין הבוקר שר העבודה והרווחה זבולון אורלב בתוכניתו של

עמנואל שילה 'בוקר בשבע'. השר אורלב היה כזכור, בדעת מיעוט, יחד עם השר שרנסקי,
שיחד התנגדו להצעת ההמלצה שהתקבלה. ומהראיון עולה כי מסכת לחצים ושכנועים

הופעלה על השרים שסרבו לאשר את המינוי, מצידם של שרים אחרים המקורבים לראש
הממשלה. בראיון השתתף גם כתבנו שמעון כהן.

השר סיפר כי בישיבתם אתמול אמורה הייתה להשתתף תת ניצב מירי גולן,
וליידע את השרים באשר להכרעת המשטרה בדבר המכתבים שיוחסו

לאירינאוס, מכתבים בעלי תוכן אנטישמי חריף ביותר. לעומת זאת קיבלה תנ"צ
גולן הוראה ממפכ"ל המשטרה שלא להופיע בפני השרים, ולהסתפק בהודעה

בה שהועברה על ידי נציג היועצת המשפטי לממשלה. בהודעה זו נקבע כי
הואיל ואין נגישות למכתב המקורי, לא ניתן היה לשייך באופן וודאי את חתימתו
האוטנטית של אירינאוס לטקסט הכתוב שבמכתב. אורלב אמר כי אמנם עבודת

המשטרה נראית רצינית ומעמיקה אך לא ניתן היה להוכיח את שייוכו של
המכתב לאירינאוס עצמו.

כאן המקום להביא ציטוטים מתוך תצהיר אותו מסר אחד משלושת העדים
לכתיבת מכתבי הנאצה וחתימתם. התצהיר נמסר בפני שופט בית משפט שלום

באתונה ביום התשיעי בספטמבר 03', וכך אומר העד שאת שמו אין
באפשרותינו לפרסם:

"היה לי ויכוח נוקב עם מר אירינאוס על תוכנו של מכתב זה. השפה והביטויים
נגד העם היהודי וישראל, וכן לגבי הצורך לשלוח מכתב שכזה למר יאסר

ערפאת. הסברתי לו כי מכתב זה עומד בניגוד מוחלט להתנהגותו הקודמת
והצהרותיו במה שנוגע לרגשותיו ודעותיו בפני הישראלים ומדינת ישראל. כמו

כן מזיקה מאד לאינטרסים שלו. וכן כי מכתב זה נוגד באופן מוחלט את
הצהרותיו כלפי כל אחד מאיתנו בקשר למדיניות שהוא הולך לנקוט בה כלפי

הסכסוך הישראלי פלשתיני וכלפי פעולות הטרור הנמשכות כלפי אזרחים. חרף
ההתנגדות החריפה לכך המטרופוליט אירינאוס התעקש כי למכתב זה יהיה הד

חזק מאד, כדי ללחוץ על ישראל להחזיר את שמו לרשימת המועמדים". העד,
שכאמור שמו אסור לפרסום מתכוון בדבריו לרשימת המועמדים להנהגת

הכנסייה, רשימה ממנה הוציאה ממשלת ישראל את שמו של אירינאוס באום
ימים.

אורלב הבהיר בראיון עימו הבוקר כי גולת התנגדותו נגד הכשרת המינוי נוגעת
ל"עננה השחורה שעודנה תלויה על ראשו של אירינאוס באשר ללויאליות
והנאמנות שלו כלפי מדינת ישראל. למה לנו להיכנס לספק", דברי השר.

"הפטריארך אינו רק ראש עדה דתית, אלא גם מי שמחזיק באדמות סמליה של
מדינת ישראל ואין לקחת ריזיקות בסוגייה זו".

לשאלת כתבנו, מדוע אם כן, למרות כל הנתונים הללו הצטרף ברגע האחרון שר
החוץ סילבן שלום לדעת המצדדים במינוי, ענה אורלב כי לא יוכל ענות על כך

שכן אינו "נציגו של שלום ולכן לא אשיב במקומו". עם זאת הוסיף ואמר כי
לטעמו ישראל נכנסת "להרפתקאה מיותרת המשקפת חולשה שלטונית ורפיון".

לדברים אלו הוסיף אורלב כי לצערו לתוך מסכת השיקולים שעמדו בפני השרים
השתרבבו גם שיקולי "אינטרסים כלכליים כבדי משקל", זאת בשעה שלטעמו
מן הראוי היה שאינטרסים מדיניים, לאומיים בטחוניים יהיו היחידים שינחו את

ממשלת ישראל. "לא להכניס סוס טרויאני לתוך מדינת ישראל – אדם שיכול
במחי החלטה אחת לשנות זכויות קרקעיות נדל"ניות בהיקפים מדהימים, ובכך

לפגוע במעמדנו בירושלים, בגליל, בלוד, רמלה ובמקומות נוספים".

באשר ללחצים שהופעלו עליו עצמו, כפי שהתבטא בשיחה מקדימה עם כתבתנו
רותי אברהם, אמר השר אורלב כי "בהחלט, הואיל ומדובר בעורכי דין נדל,ניים
שקיבלו ככל הנראה הבטחה שאם יצליחו להשיג להחלטה מסויימת יזכו לעסוק

בעניינים הנדל"ניים של הכנסייה, וכך יש גם, כך אני מניח, עורכי דין שקיבלו
הבטחה הפוכה. אבל אותי לא מטרידים העניינים הנדל"ניים, אלא העניינים
השלטוניים. עובדה נוספת שמטרידה אותי היא העובדה שלפני שנתיים כל
הגורמים המקצועיים כדוגמת השב"כ והמשטרה התנגדו לאירינאוס בגלל

התנהלותו הבטחונית ובגלל סוגיית נקיון כפיו, והנה, ראה זה פלא – עכשיו אף
אחד מהם אינו מוכן לפצות פה... פתאום לאף אחד אין עמדה, לא השב"כ, לא
המשטרה, לא משרד ראש הממשלה, לא עריית ירושלים, לאף אחד אין עמדה.

הדברים הללו תמוהים מאוד בעיניי".

לקראת סיומה של השיחה העריך אורלב כי אמנם הוא מקווה שיצליח לשכנע את
השרים להצביע נגד אך ככל הנראה, בהצבעה בממשלה יצביעו שרי הליכוד

כאיש אחד על פי רצונו של ראש הממשלה שרון. אורלב סירב לבקשה להעריך
מדוע גורמים מלשכתו של ראש הממשלה, למרות כל שפורסם אודות אירינאוס,

דחפו רבות להכשרת המינוי. כמו כן נשאל השר אורלב האם להערכתו גורמי
נדל"ן בסביבתו של ראש הממשלה הם שאחראים לפעולות למען המינוי, אולם

אורלב אמר כי שאלות כאלה יש "להפנות לראש הממשלה עצמו" 
(ש) 
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בג"ץ דוחה שוב את מינוי הפטריארך 
10:09, 3 פברואר 2004 / י"א בשבט תשס"ד

שופטי בג"צ הורה לממשלת ישראל לדחות בעוד כשלושה שבועות לפחות את
ההכרה במינויו של אירינאוס הראשון לפטריארך היווני אורתודוקסי.

את החלטתו זו מסר הבג"צ אתמול בדיון ראשוני בעתירה אותה הגיש עורך הדין דן אבי
יצחק נגד המינוי. עתירה זו הוגשה לקראת תום שבעת הימים שהוקצו לערעור על החלטת

הממשלה לאשר את המינוי.

שופטי בג"ץ נעתרו לבקשתו של עורך הדין אבי יצחק לאפשר לו הגשת ערעור
מורחב על המינוי, במהלך עשרת הימים הבאים. לאחר הגשת העתירה

המחודשת והמעודכנת ינתנו למדינה עשרה ימים נוספים על מנת להשיב
לדברים. בתום עשרת הימים הללו יקבעו שופטי בג"ץ תאריך מחודש לדיון

בעתירה ובתשובה לה.

נזכיר כי מאז אוגוסט 01', עת נפטר הפטריארך היווני הקודם תיאודורוס,
מתנהלת הכנסייה היוונית אורתודוקסית ללא פטריארך רישמי, בעקבות

התנגדותה העקבית של ממשלת ישראל למינויו של אירינאוס לפטריארך,
לאחר שזה נבחר ע"י ה'סינוד'.

התנגדות זו של מדינת ישראל ומוסדותיה הביטחחוניים והממלכתיים למינוי
נבעה בשל הידיעות שהלכו והתבססו באשר לקשריו של אירינאוס עם הרשות

הפלשתינית ומנהיגה יאסר ערפאת. יצויין כי הפטריארך היווני הקודם היה פרו
ישראלי ושמר בכך על מסורת טבועה במדיניותה של הכנסייה.

כזכור על אף החשדות נגד אירינאוס החליטה לפני כשלושה
שבועות וועדת שרים, בהכרעתו של שר החוץ סילבן שלום,

להמליץ לממשלת ישראל לאשר את המינוי. בעקבות המלצה
זו אישרה המשלה את המינוי ברוב של 11 מול 6, אולם על פי
הוראת בית המשפט, עם אישור זה ניתנה למערער אפשרות

להגיש עתירה נגד המינוי במהלך שבוע ימים. בתום ימים אלה
הגיש עו"ד אבי יצחק את העתירה המנומקת שהיא ותשובת

המדינה שנמסרה ביום ראשון, הביאו להחלטת בג"ץ מאתמול.
(ש) 
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ערכתי לאחרונה בתאריך 24.02.04 בשעה 15:00 בברכה, פילוביץ שחף
 

תשובת המדינה בפרשת הפטריארך 
11:27, 24 פברואר 2004 / ב' באדר תשס"ד

מחר, יום רביעי, תגיש המדינה לבג"ץ את תשובתה לעתירה המורחבת נגד
החלטת הממשלה לאשר את מינוי אירינאוס לפטריאארך היווני.

כתבנו שמעון כהן מציין כי בין עשרות דפיה של העתירה שהוגשה בשבוע שעבר, מגולל
עו"ד דן אבי יצחק את מכלול קשריו של אירינאוס עם הרש"פ וראשה, ערפאת. בין השאר

מדובר גם בקשרים כספיים בין אירינאוס לבכירי הכלכלה הפלשתינית.

עו"ד אבי יצחק הציג בעתירה שלושה תצהירים של עדים, שנכחו בעת
שאירינאוס כתב לערפאת את שני המכתבים בהם תקף בבוטות את מדינת

ישראל והעם היהודי. אירינאוס עצמו, כזכור, טען כי המכתבים זוייפו. יצוין כי
תצהירים אלו בחלקם לא הובאו מעולם לידיעת המשטרה ושרי הממשלה.

בעתירה מדווח גם על מסכת איומים וניסיונות שוחד שנועדו להניא את
המצהירים מעדותם.

אבי יצחק תוקף גם את התנהלות וועדת השרים שהמליצה על המינוי, על
עניינים רבים. ביניהם על שלא מצאה לנכון לזמן את העותר לעדות, ומנגד,

אף לא זימנה את אירינאוס עצמו לעדות.

סיפורה המלא של העתירה יובא בגיליון הקרוב של העיתון
'בשבע'. בעקבות תשובת המדינה מחר, יחליט בג"ץ על מועד

לדיון מעמיק בה. 
 http://www.a7.org/news.php?id=72547
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ערכתי לאחרונה בתאריך 25.02.04 בשעה 18:54 בברכה, פילוביץ שחף
 

בג"צ: מינוי אירינאוס יוקפא 
16:21, 25 פברואר 2004 / ג' באדר תשס"ד

בג"ץ הורה היום להקפיא את מינוי אירינאוס לפטריארך היווני אורתודוקסי
והחליט, בהסכמת המדינה, כי עד להכרעתם בסוגייה לא תוכל המדינה

להעניק לו את כתב הההכרה הרשמי בו, כך מדווח כתבנו שמעון כהן.

את החלטתם פרסמו שופטי בג"צ, בייניש, ריבלין וחיות בתום דיון סוער בן למעלה משלוש
שעות שלווה בהתנצחות קשה בין עורך הדין דן אבי יצחק, בא כוחו של העותר יוסף לויפר

לבין עורך הדין גלעד שר, בא כוח הכנסייה.

במהלך הדיון התחמקה המדינה מלהשיב להאשמותיו של לויפר את
אירינאוס בדבר התבטאויות אנטישמיות של דובריו, בדבר חשדות לנסיונות
שוחד והונאה במהלך הקמפיין לבחירתו. כמו כן לא השיבה המדינה באשר

לאופן התמוה בו התנהלה וועדת השרים שהמליצה על המינוי לממשלה
כולה, מבלי שזימנה לעדות את לויפר מזה ואת אירינאוס מזה.

דיון זה שהתקיים היום, באם לא היה מקבל את ההחלטה להמשיך את
הקפאת המינוי, היה מביא לאפשרות לאישור המינוי כבר מחר. זאת כיוון
שהיום תם המועד אותו הקצה הרכב שופטי בג"ץ הקודם, בראשותו של

השופט תיאודור אור לעיון מחודש בסוגייה. כאמור שופטי בג"ץ הורו להקפיא
את המינוי עד להכרעת השופטים, אם כי לא קבעו מועד מוגדר לדיון נוסף.

כאן המקום לציין כי לבד מעתירתו של לויפר הגיש גם עורך הדין ג'יהאד
נאסר עתירה נגד אירינאוס. עתירה זו הוגשה בשם איש העדה היוונית

אורתודוקסית בגליל יוסף נעמאן. בדבריו הנרגשים בפני בית המשפט תקף
נאסר את מה שהגדיר כקמפיין רצוף ההונאות וההטעיות לבחירתו של

אירינאוס.

נזכיר כי בעתירת אבי יצחק, שסיפורה המלא יובא מחר בעיתון 'בשבע'
מתוארים תצהירי שלושה בכירים שנכחו בעת שאירינאוס כתב את שני

המכתבים ליאסר ערפאת, ובהם התבטאויות אנטישמיות חריפות. תצהירים
אלה, סיפר אבי יצחק, הביאו את אנשי אירינאוס להעביר איומים קשים

לעדים, ואף נסיונות שוחד בסכומי עתק. כמו כן גולל אבי יצחק בעתירה את
קשריו הכלכליים והאחרים עם מנגנוני הרש"פ. קשרים המעמידים בספק רב

את נאמנותו למדינת ישראל כנושא בה תפקיד רשמי של פטריארך.

כאן המקום להזכיר כי הבוקר נודע לכתבנו דבר פגישתו המתוכננת של נשיא
המדינה היום, בשעה 16:00 עם אירינאוס בבית הנשיא.

דוברו של הנשיא מסר לכתבנו שמעון כהן כי הפגישה תתקיים לרגל אישור
מינויו של אירינאוס לפטריארך רשמי על ידי ממשלת ישראל.

דובר הנשיא סירב להתייחס לעיכוב המשפטי למינוי, וציין כי הפגישה נקבעה
בעקבות אישור הממשלה למהלך.

בשיחה סירב דובר הנשיא אף להשיב לשאלת זהותו של
מזמין הפגישה, אם בית הנשיא או הכנסייה עצמה. עם זאת

מציין כתבנו כי גורמים בכנסייה טוענים שבית הנשיא העביר
לכנסייה היוונית בקשה שהיא תבקש את הפגישה מבית

הנשיא, וכך יהיה ברור כי לא הנשיא הוא שזימן את הפגישה,
אלא רק נעתר לבקשת אנשי אירינאוס. (ש)

 http://www.a7.org/news.php?id=72659
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"פגישת קצב-אירינאוס מנוגדת להנחיות היועמ"ש" 
09:56, 27 פברואר 2004 / ה' באדר תשס"ד

במכתב בו ביקש להניא את נשיא המדינה, משה קצב, מהחלטתו
לפגוש את מנהיג הכנסייה היוונית אירינאוס הראשון, ציין עורך

הדין דן אבי יצחק בפני הנשיא כי אנשי הכנסייה רואים בפגישה זו
מעין הכרה ממלכתית במינויו לפטריארך, מינוי המעוכב, כזכור,

לפי שעה על ידי בית המשפט.
אבי יצחק כותב כי עורך דינו של אירינאוס, גלעד שר, הציג בפני שופטי בג"ץ את עובדת המפגש

המתוכנן בין הנשיא לאירינאוס כמעין הכרה למעשה במעמדו כפטריארך רשמי.

ביטוי זה של מעין הכרה למעשה במעמדו של אירינאוס כפטריארך מנוגדת, לטענת
אבי יצחק, לקביעתו של היועץ המשפטי לממשלה שפרסם "הנחיות מפורשות

לרשויות המדינה שלא לעשות שום פעולה שיש בה משום הכרה במעמדו, כביכול,
של המטרופוליט אירינאוס כפטריארך, לרבות השתתפות בטכסים רשמיים", נכתב

במכתב לנשיא.

להבהרת חומרת ומורכבות הפרשה מסכם אבי יצחק בקצרה בפני הנשיא קצב
במכתב, שהגיע לידי כתבנו שמעון כהן, את השתלשלות פרשת המינוי המעוכב

בשל החשדות החמורים התלויים ועומדים לכאורה נגד אירינאוס.

בהמשכם של הדברים מצטט אבי יצחק ציטטות חמורות מדבריו של אירינאוס
בחקירת המשטרה. בהבאת ציטטות אלה לעיונו של הנשיא מבקש אבי יצחק להאיר

צדדים בלתי מכובדים לחלוטין באישיותו של אירינאוס.

פרק זה במכתבו של אבי יצחק עוסק בחקירת המשטרה בה עומת אירינאוס מול
עדות ידידו לשעבר אודות כתיבת שני מכתבים אנטישמיים ליאסר ערפאת.

כשהוצגו בפניו תצהירי עדות כי הוא הוא שכתב את המכתבים, וכי אין מדובר
בזיוף, התמלא אירינאוס חרון ובפני חוקרי המשטרה התבטא בגידופים וכינויי גנאי
בוטים שמקומם לא יכירם כאן אף לא במסגרת דיווח עיתונאי "יבש". בין הביטויים
ה"מעודנים" יותר בהם בחר אירינאוס כינה את העד "ממזר" ואיים כי "אשבור לו

את הפנים".

"האם זהו האורח "הנכבד" שיאה להזמינו לבית הנשיא, בניגוד להחלטות בית
המשפט העליון ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה?!", שואל עו"ד אבי יצחק את

נשיא המדינה.

לקראת סוף המכתב מבקש אבי יצחק מהנשיא לבטל את הזמנת אירינאוס לפגישה,
ולהבהיר כי מקור ההזמנה בטעות יסודו.

כתבנו מציין כי למרות מכתבו זה של אבי יצחק, לא בוטלה
ההזמנה והפגישה, במשכן הנשיא, בין אירינאוס לנשיא המדינה
התקיימה במועדה, היינו ביום רביעי לפנות ערב, שעות אחדות

לאחר החלטת שופטי בג"צ להותיר את הקפאת המינוי על כנה עד
להחלטתם בסוגייה.

 http://www.a7.org/news.php?id=72824
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מינוי אירינאוס לעיון ביהמ"ש העליון 
13:49, 11 מרץ 2004 / י"ח באדר תשס"ד

ביום ראשון הקרוב יקבל בית המשפט העליון את הבקשה לעיון מחודש בעתירה נגד מינויו של אירינאוס לפטריארך
יווני. זאת בעקבות צו הביניים שהוציא השופט מישאל חשין נגד ביצוע המינוי.

כזכור ביום חמישי שעבר דחו שלושת שופטי בג"ץ את העתירות נגד המינוי ובכך הורו לממשלה למסור את כתב
הכרתו של אירינאוס. בכך בעצם קבעו כי למרות הטענות החמורות נגד האיש, טענות על קשרים עם הרשות

הפלשתינית ועם יאסר ערפאת, טענות על מעשי סחיטה, איומים ושוחד, על בית המשפט לצמצם את מעורבותו
בסוגייה כיוון שיש בפרשה השלכות ליחסי החוץ של מדינת ישראל.

כתבנו שמעון כהן מזכיר כי למרות קביעה זו, חזר ועתר עו"ד ג'יהאת נאסר, איש העדה היוונית אורתודוקסית ודרש
דיון מחודש בבג"ץ בשל מעורבותו של אירינאוס בשחיתות. השופט מישאל חשין נעתר לבקשתו של עו"ד נאסר

וקבע כי עליו להציג בפניו את הבקשה המחודשת עד יום ראשון הקרוב. על פי החלטת חשין לאחר הצגת הנתונים
החדשים של נאסר יינתנו למדינה חמישה עשר ימים נוספים להשיב לטענות.

בסופם של חמישה עשר הימים הנוספים יחליט השופט חשין אם יש בטענות ממש שיחייב דיון מחודש בהרכב
מורחב של חמישה או שבעה שופטי בג"ץ, או שמא הוא מצטרף להחלטת השופטים בייניש חיות וריבלין, ודוחה את

העתירות ומורה על ביצוע המינוי באופן רשמי.

כתבנו מדווח כי במהלך הימים האחרונים, מאז הוגשה עתירתו המחודשת של יוסף לויפר על ידי עו"ד דן אבי יצחק,
עתירה בה נחשפו פרטים המחשידים את אירינאוס בפלילים, מתעוררת תסיסה בקרב בכירי הכנסייה היוונית

אורתודוקסית. הבכירים מעלים פרטים אודות עסקאות נדל"ן ביוון ובקפריסין שתמורתן, מיליוני דולרים, לא הגיעה
לקופת הכנסייה. כמו כן מזכירים הבכירים את סיום עסקת הנדל"ן הענקית בין הכנסייה לבין איש העסקים מנצרת

בדיע טאנוס. סיום עסקה זו שהחלה כבר בתקופת הפטריארך הקודם, הניבה סכומי עתק שגם הם, ברובם, לא הגיעו
לקופת הכנסייה.

כאן המקום להוסיף ולציין כי את ראשי הכנסייה המתנגדים לאירינאוס, ומבקשים לשמור על עילום שמם, מטרידות
שמועות אודות כוונותיו של אירינאוס לבצע מספר שינויים מפליגים במבנה הכנסייה מיד עם ביצוע מינויו. השינוי
המטריד ביותר את הכמרים הוא העברתו של הארכימנדריט איניקינדיוס אכסרכוס, הממונה על החינוך בכנסייה,

לתפקיד בחו"ל, ובכך להרחיקו מעמדות השפעה בישראל. עוזרת הקונסולית הכללית לשעבר של יוון בישראל הגיעה
לפני מספר שבועות לפגישה עם אירינאוס וביקשה ממנו שלא ישנה את מעמדו ותפקידו הרם במחלקת החינוך של
איניקנדיוס. יצוין כי בחודשים האחרונים מנהל איניקנדיוס מאבק קשה לחיזוק מערכת החינוך של הכנסייה, למרות

הקשיים הכלכליים החמורים הנערמים בדרכו. (ש)
http://www.a7.org/news.php?id=73836
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החלטת מינוי אירינאוס בישורת האחרונה 
14:01, 29 מרץ 2004 / ז' בניסן תשס"ד

מינויו של אירינאוס לפני הכרעת השופט חשין. פגישה חשאית בין אירינאוס לקצין
במיל. שבידו חומר מביך. סבך אי אמון וחשדות במסדרונות הכנסייה. כתבנו מדווח.

סוגיית מינוי הפטריארך היווני עומדת לפני סיום. בשבוע שעבר הגישה המדינה את
תשובתה לעתירתו של יוסף נעמאן נאסר מהגליל, שטען נגד נקיון כפיו של

אירינאוס.

לאחר הגשת תשובת המדינה ניתנה לנאסר האפשרות להגיב, וזה עשה כן ביום
חמישי שעבר. בשלב זה ממתינים, העותר מזה ואנשי הכנסייה היוונית מזה,

לתשובתו של השופט מישאל חשין, שאמור להכריע באחד הימים הקרובים, אם
להעביר את הדיון בפרשה לערכה גבוהה יותר או לדחות את העתירה.

יצויין כי ראשי העדה היוונית אורתודוקסית תומכים בעתירתו של נעמאן.

כתבנו שמעון כהן מדווח כי בימים אלה מפעיל בא כוחה של הכנסייה, עורך הדין
גלעד שר, לחצים במסדרונות בית המשפט לאישור המינוי עוד בטרם חג הפסחא

הנוצרי המתקרב.

הפגישה הסודית בעמק המצלבה

כתבנו חושף כאן פרטים ראשונים אודות פגישה סודית שקיים אירינאוס בשבוע
שעבר עם קצין בכיר לשעבר בצה"ל, שבידיו חומר העשוי לחשוף פרטים מביכים

מבחינתו של אירינאוס, ולהטיל ספק רב באמינותו של אירינאוס.

על פי דיווחו של כתבנו, בתצהיר שהוגש לבג"ץ, סיפר אחד מראשי הקמפיין
לבחירתו של אירינאוס במירוץ הבחירות לפני כשלוש שנים, יווני בשם אפוסטולוס

פוקאס, שהוגדר כקמב"ץ הקמפיין, כי בפגישה שקיים אירינאוס בכנסיית מר אליאס
שבדרך בית לחם בירושלים, עם קצין ישראלי ונהגו הדרוזי, הראה אירינאוס לקצין

תמונות פוטומונטאז', בהן "מצולם" יריבו לאותו קמפיין בתמונות זימה. על פי
התצהיר המדובר שכאמור, הוגש לבג"ץ, האירוע התקיים בנוכחות מנהל הקמפיין

הכומר אקדיוס שנפטר בנתיים.

תצהיר זה סותר באופן מוחלט, ומביך מבחינתו של אירינאוס, את קביעתו אותה
פרסם מאוחר יותר, מיד עם התברר העובדה כי תמונות זימה אלה הינן

ל ל '
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פוטומונטאז' ואינן אמיתיות. אירינאוס טען באותה שעה כי לא ידע על התמונות
המדוברות וככל הנראה מדובר בעלילה אותה מנסים להעליל עליו מתנגדיו.

מבדיקה שערך כתב INN, שמעון כהן, עולה כי הקצין המדובר הוא סגן אלוף משה
מדר, מפקד התיאום והקישור באיזור בית לחם לשעבר. לדברי גורמים בכנסייה

מדר היה מקורב מאוד למנהל קמפיין לבחירת אירינאוס, הכומר אקדיוס ואף היה
מקפיד לסעוד עימו לפחות פעם בשבוע.

המשך פרסום תצהירו של אפוסטולוס פוקאס יכול היה להציב באור שלילי את
אמינותו של אירינאוס, עובדה שהיה בה כדי לפגוע מאוד בסיכויי המינוי המחייבים

על פי החוק אדם "שלא דבק בו רבב".

כאן המקום לציין כי באופן תמוה לא מצאה המשטרה לנכון לזמן את מדר אף לא
לחקירה.

ביום שלישי שעבר נפגשו בעמק המצלבה סא"ל במיל. משה מדר ואירינאוס עצמו
לפגישה סודית ביותר בה נכחו, לבד משניהם, גם עוזרו האישי והאיש החזק

בכנסייה, ניקולס פפדמאס, ומזכ"ל הכנסייה הבישוף אריסטרכוס. פגישתם החלה
בסדרת חיבוקים הדדיים, אולם לפי שעה לא ברור מה כללה הפגישה ואילו מסרים

הועברו בה בין השניים.

החקירה להיעלמות הכספים בארה"ב

כאן המקום להוסיף ולספר כי כתבנו חושף בזה שאמש שבה לישראל מארצות
הברית וועדה שנשלחה על ידי אירינאוס לחקירת חשד למעילה בכספי הכנסייה.

על פי החשד, סכום של כשישים אלף דולר נעלמו באורח מסתורי מכספי הכנסייה.
בעקבות דרישתו של סגן הפטריארך, הכומר איסיכיוס לחקור את הפרשה, נשלחו
שלושה, הסגן איסיכיוס עצמו, הכומר דמסקינוס האחראי על נכסי הכנסייה ביפו,
שמונה לאחרונה גם לאחראי על הנכסים בארצות הברית וקיריאקוס הבישוף של

נצרת.

השלושה נסעו לארצות הברית לפני כעשרה ימים וכאמור חזרו אמש לישראל.
במהלך היום ייפגשו עם אירינאוס ויפרסו בפניו את מסקנותיהם.

בכירי הכנסייה מעלים תמיהות קשות לגבי שיתופו של דמסקינוס בוועדת הבדיקה,
שכן הוא מבחינתם, החשוד העיקרי בהיעלמות הכסף.

אי אמון וחשדות במסדרונות הכנסייה

בשבועות האחרונים טוען אירינאוס כי זיהה את מתנגדיו מקרב בכירי הכנסייה.
אירינאוס מפנה אצבע מאשימה כלפי מספר אישים בהם ראש מחלקת החינוך

איניקנדיוס. כמו כן חושד אירינאוס גם בכומר סטפנוס שבעקבות חשדות אלה קיבל
ביום ראשון שעבר, מיד עם תום התפילות, הוראה לצאת לרוסיה. בכנסייה רואים

בשליחות זו 'גלות' אותה גזר אירינאוס על סטפנוס.

כמו כן חושד אירינאוס באחראי על יפו, הבישוף דמסקינוס כי גם הוא בין מתנגדיו.
כיוון שכך, שלח את מקורבו, הכומר קלאודיוס כ"שתול" בכנסייתו של דמסקינוס

ביפו. קלאודיוס אמור היה לדווח לאירינאוס על מעשיו והתבטאויותיו של דמסקינוס.
משהתגלה כי קלאודיוס הוא "שתול" של אירינאוס בכנסייתו של דמסקינוס,
התבטא דמסקינוס בחריפות ואמר כי מדובר בשיטות היאות לקג"ב הרוסי.

בעקבות חשיפת היותו של קלאודיוס "שתול" ביפו, הושב לירושלים וקיבל את
תפקיד האחראי על הכנסייה בעמק המצלבה, הכנסייה בה מקיים אירינאוס את

פגישותיו החשאיות ביותר. כמו כן מונה לראש מחלקת הנכסים (במקום
הארכימנדריט נרקיסוס).

יצויין כי בכירי הכנסייה מצטטים התבטאות נדירה אותה אמר לאחרונה אירינאוס
כשקבע כי אינו מאמין כבר אפילו לסגנו איסיכיוס. (ש)

http://www.a7.org/news.php?id=75244
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SOMETHING ROTTEN IN HAIFA by Barry Chamish

First, the IDF Air Force was demoralized by a petition of 27 pilots who refused to fight the enemy. Then, a
.bomb in Haifa went for the morale of the navy

Of the pilots' petition, here is what Omri Sharon, the Prime Minister's son told the Knesset: "This was
organized by outside influences who want to use the military in order to attack the government. They are

trying to use the IDF to undermine our society. The pilots tried to portray their effort as pure, but it wasn't.
Outside influences brought these pilots together in an attempt to use the military to foment a civil rebellion
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 ".and cause a mutiny
The younger Sharon didn't name the outsiders, but readers of my missives have a good idea who the

leading candidates are. Once the Air Force was hit, the Navy was targeted for demoralization and I am
 .receiving reports that there is mutinous talk there right now

On October 4/03, a suicide bomberess blew up Maxims restaurant in Haifa. The guard at the door abandoned
his post just as she arrived, an act of seeming cooperation so blatant that initial reports had him shot by the

bomber as she pushed herself in the door. Once inside, she made a beeline for her intended victims, who
:were

Zev Almog, a reserve officer in the Israeli Navy, 71, and his wife, Ruti, Moshe Almog, their son, and Tomer
the 9 year old grandson were all murdered by the terrorist. Galit Almog, the daughter of Zev and Ruti, Orli

Almog(Moshe's wife) and two other grandchildren are in the ICU at Rambam Hospital. The other two sons of
Zev and Ruti Almog were Navy officers too. Their late daughter was on the infamous DAKAR submarine
whose entire crew were killed in the DAKAR submarine of years ago. Zev Almog's nephew is the current

General Dror in charge of the Southern units of the IDF. General Almog's brother died in the Yom Kippur war
.30 years ago. AN entire family affected by terror and Arab wars

Moshe Almog was the base commander of the Israeli Navy Officers Academy. His uncle is the commander of
the IDF's Southern Command. This was the most devastating attack on the IDF's leadership ever but you

.wouldn't know it by the official reaction to the slaughter

While the Navy fumed and expected to exact a similar cost to the enemy, the government's reaction was to
bomb an empty warehouse in Gaza and then upgrade its futilty by bombing rocks in a vacant Syrian wadi.

For the twenty dead in Haifa, the 52 mutilated, and the blow to the prestige of the IDF, Sharon eliminated an
.equal number of Syrian boulders

No one can say the bomber did her deed out of poverty or desperation. She was a well-to-do attorney,
chosen by whatever means, for a well coordinated attack on the highest levels of the IDF. She had specific

 .intelligence that could only have come ultimately from the forces of defeat within Israel
In the wake of the worthless air retaliation against Syria's valued limestone, some well-placed people

reported the depth of frustration in the Air Force and Navy. One Jerusalem woman wrote me about her
nephew who quit his Air Force training course out of disgust and one military insider stuck his neck out and

.met me for a long talk

**

Two years ago, at the annual Rabin Assassination Conference at the Windmill Hotel, an elderly woman
approached me and said, "There is someone in my family who was at Entebbe. He says Yoni Netanyahu was

shot from behind and not by the Ugandans." I was too busy to pursue her claim and thought it ridiculous.
Nonetheless I introduced her to the radio investigator Shahaf Pilovitch hoping he would take down her

.details. He ignored the lady's claims as too extreme and we forgot about them

They were revived after the Haifa bombing when a military insider met me for a talk in Jerusalem. He ended
our discussion with a pledge not to meet me again because his "children are in sensitive positions in the

".army and I can't endanger them

He began with a claim that, "There are high ranking IDF officers who are doing what they can to prevent
victory. They want the conflict to go on and on. After Haifa there should have been a full mobilization and a

total war against the 'palestinians.' Every square centimeter of territory should have been searched for
weapons, and all enemy commanders dealt with. However, at the highest levels of the IDF there is a policy to

.lose, or at least, not to win

Rabin was one of the officers placed in power to keep the conflict simmering, so was Ezer Weizman. When"
the first intifada broke out in 1987, we had a report prepared on the most effective ways to control the riots

with the least resort to firepower. Highly recommended was the use of attack dogs. Arabs are terrified of
dogs and they could have been used to scatter mobs. But Rabin forbade their use, and the ban is still in

.effect today

So we were forced to use bullets. It was proposed that we dip them in pig fat to minimize casualties. Muslin"
fanatics believe they will be barred entrance to paradise if pig is in their bodies and this simple tactic would

have prevented innumerable attacks against us. That was forbidden too and we had to resort to battlefield
tactics which caused unnecessary casualties and fueled the violence even further. And anyone who

".objected to this self-defeating policy was dealt with harshly

At this point, the discussion took a dramatic turn. I noted that on Rosh Hashana evening, a terror attack at
Negohot led to two deaths in a highly distinguished rabbinical family. I noted that a pattern of demoralization

 .by hitting the top of the religious or right wing aristocracy was clearly taking place. He agreed
That too. I'm nearly convinced that's why Yoni Netanyahu returned from Entebbe in a coffin. This was an"

almost casualty-free operation but the incompetent Ugandans aimed perfectly at the commander of the raid.
.I never believed that

You should remember that the raid took place about eight months before national elections. The last thing"
the ruling Left needed was the handsome aristocrat from Herut returning home the hero of Entebbe. Labor

knew the next election could oust them for the first time and Yoni had all the potential to tip the scales
against them. Remember, Sneh and Barak were at Entebbe too. Yoni was a political anathema to them. I have

 .no proof but there was talk
You have to look at the system to believe something so awful could have happened within it. The enemy"

delivered a crushing blow to the IDF in Haifa and the IDF received orders to ignore it. The Syrian strike was
nothing more than an empty appeasement to the country and those officers in the IDF who knew what really

".had to be done

end

 **
If anyone doesn't believe that Israeli leaders haven't been compromised into collaborating with the enemy to

demoralize the nation into defeat, read the following reports of Yossi Beilin's secret negotiations in
:Switzerland, and Sharon's surprising anger about them

http://web.israelinsider.com/bin/en.jsp?
&enPage=ArticlePage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=Article%5El2845&enZone=Diplomacy&enVersion=0

http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/347963.html

Next sendout will include more information from the same source about the murder of an IDF general in
.Washington shortly before the Yom Kippur War

http://web.israelinsider.com/bin/en.jsp?enPage=ArticlePage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=Article%5El2845&enZone=Diplomacy&enVersion=0&
http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/347963.html
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.Washington shortly before the Yom Kippur War

At every opportunity I give the Hebrew version of Save Israel to people I believe can make the country wake
up. Last week I put it in the hands of Maariv's religious affairs correspondent, a noted financial officer and a
respected rabbi. This week I'm selling books at Sukkot fairs all over the country. I'll give copies au gratuit to

Israel's most influential leaders if you help defray the costs. If you want to help make the difference while
there's time, write me at: chamish@netvision.net.il

or

 Barry Chamish
 Nakhal Zohar 40/2

Modiin 71700 Israel

.And finally, the limited English edition of Save Israel! has been published. Your numbered copy awaits you

:And tell your Hebrew-reading friends to visit

http://chamish.tsedek.com

 .The Hebrew Rabin, New World Order truth
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"האפיפיור רצה ריבונות בי-ם" 

מסמכים שהותרו לפירסום באירלנד: בסוף שנות ה-40 ביקשו מדינות קתוליות להשתלט על ירושלים
(חדשות) 

"מדינות קתוליות ניסו להשתלט על ירושלים בשנות ה-40"

מסמכים שהותרו לפירסום באירלנד: ספרד הובילה יוזמה לפיה הריבונות על ירושלים תופקד בידי
המדינות הקתוליות האירופיות כדי שישמרו על המקומות הקדושים. אירלנד הייתה מעורבת

ביוזמה אך קבעה כי היא "אינה מציאותית ובטעות יסודה" 
איי.אף.פי

האפיפיור פיוס ה-12. היוזם? 

המדינות הקתוליות באירופה רקמו בשנות ה-40 תוכנית במסגרתה תועבר ירושלים לשליטת
הכנסיה הקתולית, כך עולה ממסמכים שהותרו לפירסום הלילה (ה') בדאבלין, אירלנד.

כנסיית המולד בבית לחם (ארכיון) צילום: איי פי

מטרת התוכנית הייתה רצונה של הכנסיה הקתולית להבטיח את הגישה למקומות הקדושים
לנצרות. היוזמה באה, אם כי לא באופן פומבי ורשמי, מהאפיפיור פיוס ה-12, שהציע שהמקומות

הקדושים יופקדו בריבונות בינלאומית של האו"ם שתשמור על המקומות הקדושים. הרקע ליוזמה
הייתה הצבעת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, בה נקבע ששטחה של ישראל יחולק בין ישראל

והערבים וירושלים תהיה "שטח נפרד" תחת שלטון בינלאומי של האו"ם.

ל 50
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המסמכים, שמקורם במשרד החוץ האירי, היו חסויים במשך 50 שנה וכעת נחשפו על ידי הארכיון
הלאומי בדאבלין.

ספרד הובילה

מהמסמכים עולה כי ספרד, אז תחת הנהגתו של הגנרל פרנקו, הייתה המדינה שהחלה לגלגל את
היוזמה. היה זה בדצמבר 1948, שבעה חודשים לאחר הכרזת המדינה.

ספרד הציעה שהיא, יחד עם פורטוגל ואירלנד, יפעלו כדי לוודא שכאשר תועבר הריבונות על
ירושלים לאו"ם או לשליטה בינלאומית אחרת, הן יבקשו כי המנדט יועבר לידי המדינות הקתוליות
האירופיות. על פי המסמכים, ספרד האמינה אז כי שליטה של הכנסיה הקתולית עדיפה על שליטה

של האו"ם, שהמדינות האירופיות הקתוליות העיקריות לא היו חברות בו באותה עת.

מדריד פנתה בנושא לדאבלין ועניינה אותה בהצטרפות למגעים אולם אירלנד, לאחר התייעצויות,
החליטה כי היוזמה "אינה מציאותית ובטעות יסודה". על פי המסמכים האירים, לאחר ההחלטה

הזו, החליט משרד החוץ האירי לתת לנושא לגווע מעצמו.

איטליה מתערבת

אולם הנושא שב ועלה באפריל 1949, כאשר ממשלת איטליה פנתה שוב לאירלנד עם הצעה לפיה
המדינות הקתוליות שאינן חברות באו"ם יקיימו מגעים בנושא עם המדינות הקתוליות שחברות

באו"ם. מהמסמכים עולה כי שגריריהן של אירלנד, איטליה, ספרד ופורטוגל קיימו דיון בנושא
בוואתיקן, אולם בסיומו הוסכם שאין בכוחן של המדינות שמחוץ לאו"ם לפעול באופן רציני להשגת

המטרה.

במסמכים צויין שהוואתיקן עצמו נמנע מלהציג דרישות מפורשות בנושא מאחר ש"לא רצה
להסתבך ולהצטייר כמי שמהווה הפרעה מיותרת בסוגייה הסבוכה הכרוכה בהקמתה של מדינת

ישראל". המסמכים מציינים כי היוזמה הוקפאה "משום שהוותיקאן נמנע מלחשוף את שאיפתו
האמיתית בנושא, ונטייתן של ארבע המדינות הקתוליות שלא להמשיך ולעסוק בסוגייה מבלי לקבל

ערבויות שהוותיקאן יתמוך בהן ויסכים לפיתרון שיתקבל".

עוד עולה מהמסמכים כי אירלנד ביקשה גם שלא להכעיס פוליטיקאים ישראלים מחשש שהם
ישפיעו על "דעת הקהל היהודית בעולם", שעל פי המסמכים הייתה חשובה לדאבלין בהקשר של

החלוקה בין הרפובליקה האירית וצפון האי, הנתון בשליטה בריטית.

 (18:24 ,01.01.04)
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2852921,00.html
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המפקד היה "יהושוע כהן", בן גוריון הכניס עשרות רבות של חברי לח"י לכלא לאחר ההתנקשות,
אך חקירות המשטרה לא הצליחו להפליל איש מהם, 

ולכן נאצלו לשחררם מחוסר הוכחות.

.1
יהושוע כהן ז"ל-מפקד, פתחיה זליבנסקי ז"ל, בחור ירושלמי-בן משה ובחור רביעי בשם גינוסר-

{שמקורות יודעי דבר טוענים שהוא זה שלחץ על ההדק}, אחד חיסלו את הרוזן ברנדוט!!
.2

ירוחם כהן ז"ל תושב שדה בוקר קיבל את בן גוריון בשעה שפרש מהחיים הפוליטייים ובחר לגור
בשדה בוקר, ויחסיהם הפכו קרובים עד מאוד שאפילו התקשורת לא הבינה זאת ולמה...??

.3
בן גוריון הכניס את השלושה לבית הסוהר, והם שוחררו בבחירות לכנסת בשנת 1950/51 כנסת

ראשונה, שבה נתן ילין מור ז"ל מפקד הלח"י נבחר לכנסת.
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הכנסייה היוונית – נמשכת ההסתה נגד ישראל 
01:13, 2 ינואר 2004 / ח' בטבת תשס"ד

במספר אירועים בהם נטלו חלק בכירים ונציגים של הכנסייה היוונית אורתודוקסית הוסיפו
הבכירים להתבטא בתקיפות נגד מדיניותה של ישראל ובעד המאבק הפלשתיני בה. בחלק

מהמקרים אף ניתן היה להבין מניסוחי הבכירים כי הם רואים באנשי הכנסייה היוונית
אורתודוקסית חלק בלתי נפרד מערביי יש"ע, כך עולה ממידע שהגיע לידי כתבנו שמעון כהן.

בכנס של הסהר האדום האיסלאמי, שהתקיים לרגל ציון שנת השלושים וחמש להיווסדו של
הארגון, שלח מנהיג הכנסייה אירינאוס נציג מבכירי כנסייתו, הארכימנדריט מלטיוס.

במהלך האירוע הוקרא מן הכתב נאומו של יושב ראש הרש"פ יאסר עראפת על ידי נציג שנשלח
מטעמו. מיד עם תום הקראת נאומו הכתוב של ערפאת הוזמן לבמה נציגו של אירינאוס, מלטיוס

המוגדר כנציגו של אירינאוס ברשות הפלשתינית. מלטיוס פנה אל הקרואים ואמר כי "בזמן
הקשה העובר על עמנו תחת הכיבוש והעינוי והחושך, הסהר האדום נותן אור ותקווה שלא יעלה

בידי כוחות החושך לכבות".

בכנס שהתקיים בבירת סוריה דמשק הופיע כנציג מנהיג הכנסייה היוונית אירינאוס, סגנו
איסיכיוס. אל מול פני הקרואים נשא איסיכיוס מהכתב דברים בשמו של אירינאוס עצמו ובהם

אמר בהתייחסו למזרחה של ירושלים כי "אנו מבטיחים כי הדרך מהמקומות הקדושים תישאר
פתוחה תמיד... עד שיסתיים הכיבוש הישראלי בעזרת האל ונהפוך לכנסייה אחת מאוחדת

וקדושה"

אירוע נוסף בו מתבטאים נציגי הכנסייה היוונית כנוטלים חלק בלתי מסויג במאבקה של הרשות
הפלשתינית בישראל, הוא הקונגרס היווני העולמי שהתקיים לפני שבועות אחדים ובהו ייצג את

אירינאוס יעקובוס איקונומידיס. איקונומידיס נשא בכנס דברים בשמו של אירינאוס שקבל על
כמותו המועטה של הסיוע שקיבל מהקונגרס היווני במאבקיו המשפטיים בישראל (מכתב תמיכה
בודד אחד). בהמשכם של הדברים אמר איקונומידיס בשמו של אירינאוס כי הקונגרס היווני "לא

שלח אפילו לא "אספירין" אחד כדי להקטין את סבלה של האם הפלשתינאית שרצה ברחוב
בטירוף כשבידיה גוויית בנה שנורה בכדורי רובה, כדורים שאינם מבחינים בין ילד למבוגר".
נציגו של אירינאוס המשיך והתנסח כנציג הרשות הפלשתינית ובמשפטים ארוכים ועמוסים

בתיאורים פלסטיים אמר כי "הוועד היווני-עולמי לא שלח על ידי הפטריארכיה אף לא ממתק
אחד על מנת להקטין את פחדו של הילד הפלשתינאי הקטן שיצא מביתו שניות אחדות לפני

שפוצץ, בעודו ערום ויחף. וכאן", חתם איקונומידיס את דבריו "עולה השאלה הגדולה של הילד
'מה רע עשיתי שכך אירע לי'".

יצוין כי דברי ביקורת אלה של איקונומידיס נגד הקונגרס היווני התקבלו באי נוחות גובלת בזעם
עצור על ידי באי האירוע. 

http://www.a7.org/news.php?id=68506
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שת פלשתינית סחרה במרמה בקרקעות בירושלים

תשעה פלשתינים ממזרח ירושלים נעצרו בחשד לזיוף מסמכים של קרקעות ומכירתן תמורת
מיליוני דולרים 
מעריב אונליין 

תשעה פלשתינים, תושבי מזרח ירושלים, נעצרו לפנות בוקר בחשד לזיוף מסמכים של קרקעות
ומכירתן תמורת מיליוני דולרים. התשעה הובאו היום להארכת מעצר.

במבצע ''רעידת אדמה'', שכלל חקירה סמויה של מפלג המיעוטים בחצי השנה האחרונה, התגלה
שעל פי החשד, ההתשעה נהגו לזייף מסמכים של קרקעות במזרח ירושלים, בשטח כולל של
עשרות אלפי דונמים. חלק מהקרקעות הן קרקעות מדינה, וחלקן בבעלות פרטית של יהודים

ופלשתינים שנפטרו או מתגוררים בחו''ל.

ארבעה מתוך תשעת החשודים הקימו כל אחד רשת של 10-15 איש, בהם עורכי-דין, מתחזים
לעורכי-דין, זייפנים ואנשי קש. 

לכל אחד מהם היה חלק במעשה ההונאה.

החשודים החזיקו ברשותם מכשיר שבאמצעותו זייפו מסמכי בעלות, צווי ירושה, ניירות טאבו,
ייפויי כוח, תעודות זהות ועוד. עורכי הדין נהגו לחתום על המסמכים המזוייפים ואף יצגו את

החשודים העיקריים מול משרדי הממשלה השונים. אנשי הקש נהגו לאתר לקוחות פוטנציאלים
והיו מעורבים בקניה ובמכירת הקרקע תמורת תשלום כספי .

חברי הרשת נהגו להופיע בבתי משפט לצורך דיונים על הקרקעות כשברשותם מסמכים מזוייפים.
כמו כן, הם זייפו מסמכי טאבו ירדניים והחתימו אותם במשרדי מס רכוש, לאחר שעורכי הדין טענו

שהיו עדים כביכול למכירת הקרקע.

תשעת הפלשתינים ניצלו את חוסר התיאום בין משרדי הממשלה השונים והעירייה ואף בנו בניינים
לא חוקיים שבהם מתגוררים פלשתינים תושבי ירושלים או תושבי שטחים.

בחלק מהמקרים מכרו החשודים את אותה הקרקע לכמה קונים, מתוך הנחה שבגלל ההליך
המשפטי הארוך לא ידרשו הקונים את כספם בחזרה. במקרים אחרים השתלטו החשודים על
קרקעות נפטרים שקרוביהם לא ידעו על קיומן או על קרקעות של אנשים המתגוררים בחו''ל.

במקרים שבהם התעקשו הקונים, החזירו להם החשודים חלק מכספם.

חקירת המשטרה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים בפרשה.

 (16:24 , 06/01/04)
http://images.maariv.co.il/channels/1/ART/622/932.html
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עד שנת 1959 נקט הותיקן מדיניות של עידוד תוך העלמת עין מהעסקתם של סריסים במקהלות
... החל מהמאה ה-16 ואילך סורסו דורות של ילדים איטלקיים כדי שקולם לא יתחלף. כך יכלו הזמרים להפיק

מגרונם צליל גבוה של ילד בעוצמה קולית של גבר. ... "מלאך בעל כורחו", ספרו החדש של ההיסטוריון הגרמני
הוברט אורטקמפר .. ( על סריסים באיטליה נקראים :קסטראקי – מ.א. ) גורמים רשמיים בווותיקן נהגו לגנות את

התופעה שהחלה כנראה לקראת שנת 1500 והענישו את המסרסים בנידוי וחרמות. בשנת 1902 אמנם םורסם צו
האוסר על קסטראטי להופיע בכנסיה הסיסטינית, אבל קסם שירתם הביא את האפיפיורים הבאים להמשיך ולעודד

את התופעה. הם הסבירו שהזמרים סורסו בטעות כתוצאה מנפילה מסוס או מנשיכת בעל חיים.

( הארץ: AUG.2001.15 חדשות חוץ ע' א10 )
http://www.cs.biu.ac.il/~ehrlich/HISTORY/citations.doc
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גדווכיצד מצפצץ אירינאוס על ממשלת ישראל 
חלם בממשלת ישראל. הפטריארך אירינאוס טרם אושר על-ידי הממשלה, אבל הוא כבר עושה בנכסי הכנסיה

כבשלו. בשיתוף פעולה עם הרשות הפלשתינית. בית המשפט העליון מתעורר. 
ההתנגדות לאירינאוס עלתה בכתובים כבר ביום 19.4.01. ממידע שהובא לידיעתי עולה, כי כבר ביום זה התקיימה

פגישה, שבה השתתפו חלק ניכר מהנוגעים בעניין.
בראש הישיבה עמד המנכ"ל דאז, רפי פלד. השתתפו מנכ"ל משרד הדתות משה שמעוני, עוזר היועץ המשפטי

לממשלה קובי שפירא, ראש המטרה המבצעי שליד השר לביטחון פנים ניצב דוד צור, יועץ השר לביטחון פנים עמי
גלוסקא, יועץ לראש עיריית ירושלים שמואל אביתר ועוד שורה של אישים. בסיכום אותה ישיבה נקבע:

http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?
az=show_thread&om=5319&forum=gil&viewmode=all&keywords=אירינאוס#72

"בשלב זה ממתינים, העותר מזה ואנשי הכנסייה היוונית מזה, לתשובתו של השופט מישאל חשין,
שאמור להכריע באחד הימים הקרובים, אם להעביר את הדיון בפרשה לערכה גבוהה יותר או

לדחות את העתירה".

אתה מבין? השופט העליון חשין שוקל אם להעביר זאת לערכאה גבוהה יותר. שמישהו רק יזכיר
לי איזו ערכאה נמצאת מעל בית המשפט העליון? 

http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?
az=show_thread&om=5710&forum=gil&viewmode=all&keywords=אירינאוס#14

פרשה נוספת, קצת פחות מוכרת היא פרשת מינויו של המטרופוליט אירינאוס, ידידם של ערפאת והפלשתינים,
העויין את ישראל, לתפקיד ראש הכנסיה היוונית בארץ, תפקיד הנותן בידו שליטה על קרקעות יקרות בארץ. גם

במקרה זה מנסה שרון לכפות את רצונו בניגוד להמלצת המומחים ממשרד הדתות, המשטרה והשב"כ, שכינו את
המינוי "בכיה לדורות". גם במקרה הזה אין איש היכול להצביע על היתרונות שיצמחו מכך לישראל.

http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?
az=show_thread&om=5665&forum=gil&viewmode=all&keywords=אירינאוס#19

_______
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הפטריארך היווני אירינאוס הודח ונועל ביתו מול השוטרים 

כ-15 שוטרים צובאים על דלת ביתו של הפטריארך היווני 
המודח אירינאוס. בידי השוטרים צו המאפשר להם להגן על 
תיעוד וצילום הרכוש בביתו של אירינאוס. זאת ככל הנראה 

מחשש שינסה להבריח ציוד יקר ערך מגבולות הארץ.
אירינאוס מסרב לאפשר לשוטרים להיכנס לביתו עם נציגי 

הפטריארך המכהן. קצין בכיר נכנס לבית כדי להבהיר לאירינאוס 
כי לא יוכל לסרב לצו השופט המתיר כניסה למקום.

http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/199666
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ץ שחף לוב ך 01.11.07 בשעה 19:42 בברכה, פ ערכת לאחרונה בתאר
 

פרשת הפטריארך - אולמרט בדרכו של שרון?
פרסום ראשון: 07/10/07, 11:46 / עדכון אחרון: 07/10/07, 13:46

האם חוזר אולמרט על מתווה פעילותו של שרון שעל פי החשד סירב לאשר את מינוי הפטריארך
היווני משיקולי נדל"ן זרים?

שמעון כהן

במרוצת השנים האחרונות אנו מקיימים כאן, באתר ערוץ 7, מעקב אחר פרשת הפטריארך היווני
אורתודוקסי ומינויו המתעכב. בתקופה זו התחזקה התהייה מדוע זה מעכבת ממשלת ישראל את
מתן ההכרה בפטריארך היווני הנוכחי תיאופילוס השלישי, ובמקביל ממשיכה לראות בפטריארך
הקודם, אירינאוס הראשון, פטריארך מכהן http://www.inn.co.il/News/News.aspx/146571 לכל
דבר. המדיניות הישראלית, הנמשכת עוד מתקופת שלטונו של אריאל שרון כראש ממשלה ועד
ימים אלה, תמוהה בעיקר לנוכח מידע שהבאנו כאן לא אחת ועל פיו מבטאים אירינאוס ושליחיו

תוקפנות http://www.inn.co.il/News/News.aspx/68506 כלפי ישראל ואהדה למאבק הטרור
הפלשתיני נגדה. כזכור, הודח אירינאוס http://www.inn.co.il/News/News.aspx/111068 בידי

הנהגת הכנסייה האורתודוקסית בעולם ובמקומו הוצב תיאופילוס השלישי.

נזכיר כי הכנסייה היוונית אורתודוקסית היא הכנסייה העשירה בישראל ומחזיקה בידיה אדמות
רבות בירושלים, בגליל, בשפלה. בין האדמות שבידי הכנסייה מתחם הכנסת, בית הנשיא, קריית

הממשלה, בית הכנסת הגדול ואדמות רבות, גדולות ומרכזיות נוספות. אחת לחמישים או 99
שנים מחכירה המדינה את האדמות מהכנסייה. עובדה זו הופכת את כהונת ראש הכנסייה

למשמעותית מאוד עבור ישראל, ומבחינתה ראוי שהמכהן בתפקיד יהיה אדם אוהד ישראל או
לפחות ניטראלי בתפיסתו. מהמידע שהבאנו כאן בעבר נראה שאירינאוס רחוק מניטראליות זו.

זכור מאוד מכתב תמיכה ששלח אירינאוס ליו"ר הרש"פ בעבר, יאסר ערפאת, ובו הבטיח
להעניק לו אדמות במערב ירושלים כשי אישי.

עוד נזכיר מכתב ששלח אירינאוס לערפאת ובו התבטא
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/41223 בביטויים אנטישמיים חריפים ופורסם בעיתון

'מעריב'. בעקבות הפרסום ביקש אירינאוס לתבוע את 'מעריב' על הוצאת דיבה, אולם בשלב
מאוחר יותר משך את http://www.inn.co.il/News/News.aspx/97773 התלונה ואף נאלץ לשלם

לעיתון הוצאות משפט בסכום של עשרת אלפים ₪.

כאמור, כל אלה ונתונים נוספים שפורסמו בעבר חיזקו את התמיהה באשר להתנהלותה של
מדינת ישראל הממאנת להצטרף להכרה בכהונתו של תיאופילוס כפטריארך, ותמיכתה

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/146571 בהמשך כהונת אירינאוס. נזכיר כי הצטרפותה
של ישראל לכתב ההכרה מחויבת על פי חוקת הכנסייה על מנת לאפשר לפטריארך לכהן

בתפקיד באופן רשמי ומלא. התנהלות זו קוממה על מדינת ישראל רבים בעולם הנוצרי, וכפי
שדיווחנו כאן http://www.inn.co.il/News/News.aspx/152762 לפני חודשים אחדים, בין הצעדים

הנשקלים נגד ישראל נבדקת גם אפשרות של עתירה לבית הדין הבינלאומי בהאג. ראשי
הכנסייה האורתודוקסים בעולם קובעים כי לא ייתכן שישראל תתערב במינוי פנים-כנסייתי כפי

שלא היה העולם היהודי מקבל התערבות של ממשלה כלשהי בעולם במינוי רב ראשי ליהודי
אותה מדינה.

האם אותר הפתרון לתעלומת ההתנהלות הממשלתית התמוהה?

בערב השבת האחרונה פרסם העיתון 'ידיעות אחרונות' מידע שיתכן ויוביל לפתרון תעלומת
ההתנהלות התמוהה של ממשלת ישראל. על פי המידע שפורסם ועדת השרים שהקים ראש

הממשלה להכרעת ענייני מינוי הפטריארך בחנה את הצדדים השונים של הסוגיה, ראיינה את כל
הנוגעים בדבר, ואף קיבלה דו"ח משירות הביטחון הכללי ולפיו לא נשקפת לישראל כל סכנה

מתפקודו של תיאופילוס כפטריארך. לעומת זאת מתברר כי גורם בלשכת השר רפי איתן, העומד
בראש הועדה למינוי הפטריארך, קובע כי מבחינת השר והוועדה אין כל מניעה לאישור המינוי,

אך לפי שעה מעוכב המינוי בשל שיקולי נדל"ן של גורמים פרטיים.

על פי הדיווח מסוף השבוע מתעורר חשד כי ראש הממשלה מעכב את המינוי כיוון שהפטריארך
בעבר דיאודרוס שנפטר בשנת 2000, סיכם עם איש העסקים יעקב רבינוביץ' כי אדמות בסביבת

בית שמש השייכות לכנסייה תועברנה לידיו לשם הקמת פרויקט נדל"ן ענק, בו יקים רבינוביץ'
5,000 יחידות דיור בתמורה לחמישה מיליון דולר ו-800 דירות. החשד המרכזי מתמקד בשמו
של יועץ מרכזי לחברה שבבעלות רבינוביץ', הלא הוא עורך הדין אורי מסר, פרקליטו ושותפו
בעבר וידידו האישי של ראש הממשלה. נזכיר כי שמו של מסר עלה באחרונה בחשד שדרכו

קודמו פרויקטים כשאולמרט כיהן כשר התמ"ת.

בעת החתימה על עסקה זו שילם איל הנדל"ן רבינוביץ' חצי מיליון דולר, אולם זו לא מומשה
בשל פרשת זיוף מסמכים וחתימות והיעלמות כספי מדינה שהושקעו בעסקה על ידי גורמים

פרטיים. החשד המרכזי העולה מהדיווח האחרון הוא כי ראש הממשלה מעכב את מתן האישור
הישראלי למינוי הפטריארך במטרה להפעיל לחץ על תיאופילוס כדי שיאשר את ביצוע העסקה

למכירת האדמות לחברה המיוצגת בידי מקורבו, עו"ד מסר.

יצוין כי בתגובה להאשמות אלה אומרים בלשכת ראש הממשלה כי אין
לדברים קשר. "לעורך הדין מסר אין כל מעורבות בנושא זה", נאמר בתגובה.

כאן המקום להוסיף ולדווח כי כומר בכיר ביותר בכנסייה מוסר לנו הבוקר כי קיים חשד בכנסייה
שעורך הדין מסר מעורב לכאורה בפרוייקט נדל"ני גדול מאוד במרכז ירושלים שגם בו קשורה

הכנסייה.

תסריט מוכר? שיקולי נדל"ן באיצטלה עניינית - לכאורה

עם זאת מכלול החשדות והתנהלות ממשלת ישראל בפרשה מזכירה לנו מאוד את התנהלות
קודמו, אריאל שרון בפרשה זו ממש. גם אז כבימים אלה אומרים לנו גורמים בכירים מאוד
בצמרת הכנסייה היוונית כי התחושה המצטברת היא שעיכוב מינויו של תיאופילוס וביטול

ההכרה הישראלית באירינאוס מקורה בשאיפות נדל"ניות של גורמים פרטיים, ובשל כך מסבך
ראש הממשלה את ישראל עם העולם הנוצרי כולו, כאמור, עד כדי תביעה בבית המשפט

הבינלאומי בהאג.

אמנם לשכת ראש הממשלה מכחישה כל קשר בין העיכוב במסירת הכרה לפטריארך לבין
מטרותיו הנדל"ניות של עורך הדין מסר, אולם המהלך, כפי שהוא מתואר ב'ידיעות אחרונות',
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מזכיר תסריט דומה לכאורה, תסריט שהתרחש לפני שנים אחדות. בתסריט זה הוחלפו שניים
מגיבורי הפרשה. במקום אהוד אולמרט היה אז אריאל שרון ובמקום אורי מסר היה אז לכאורה

הקבלן דודי אפל.

את פרטי המשולש הבעייתי העלנו http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/2905 כאן בעבר,
ועיקרו חשד שאריאל שרון תמך בכהונת אירינאוס, ואנשיו ניסו אף לבצע מחטפים

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/57856 ממשלתיים להכשרת שמו ולטיהורו, זאת למרות
עברו הבעייתי וקשריו האישיים עם יאסר ערפאת, בשל מטרותיו הנדל"ניות של ידידו ומטיבו

הקבלן דודי אפל. זאת לנוכח העובדה שרובו של האי פטרוקולוס, עליו התכוון אפל לבנות את
מיזם התיירות הבינלאומי שלו, המיזם שזכה לכינוי 'האי היווני', היה בבעלות הכנסייה היוונית

אורתודוקסית. כזכור, בנו של שרון, גלעד, הועסק בקידום הפרויקט ובחינתו, ובתמורה קיבל
סכומי עתק תמוהים. נזכיר גם את דבריו באותם ימים של מי שכיהן אז כשר רווחה, זבולון

אורלב, ולפיהם מאחורי המהלכים למינוי אירינאוס עומדים גם שיקולים
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/69728 נדל"ניים ולאו דווקא שיקולים ענייניים כמתבקש.

האם גם בפרשה זו מתברר שאולמרט הולך בדרכיו של קודמו ואביו הרוחני והפוליטי, ראש
הממשלה לשעבר אריאל שרון? תשובה ברורה ומוחלטת על כך ניתן יהיה לקבל במידה והפרשה

תגיע לבירור בבית משפט ישראלי, או שמא יהיה זה בית הדין הבינלאומי בהאג. לפי שעה
אומרים כומר בכיר בסביבתו של הפטריארך תיאופילוס כי לו עצמו אין כל קשר לתביעה

המתגבשת לקראת הגשה בבית הדין הבינלאומי בהאג, אלא בכוונתו ובשאיפתו לקבל הכרה
רשמית ומוסדרת ללא לחצים וללא פניות מממשלת ישראל. לדבריו את המהלכים לגיבוש

התביעה מקדמים גורמים בכנסייה האורתודוקסית העולמית ודווקא תיאופילוס עצמו הוא העומד
בפרץ ומונע את הגשת התביעה.

עוד נזכיר ונציין כי בכירים מהעולם הנוצרי והמדיני שנפגשו באחרונה עם
ראש הממשלה אולמרט מספרים כי קיבלו ממנו הבטחה להסדיר את פרשת

המינוי, אך לפי שעה גם הם תמהים מדוע לא מקיים ראש הממשלה את
הבטחותיו. 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/167238

______
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